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SAÚDE DOS OSSOS

Saúde Óssea da Infância à Terceira Idade
• Atitudes Preventivas • Hábitos Saudáveis
• Cálcio e Vitamina D: a dupla dinâmica • Cuidados com a Osteoporose
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Nesta Edição
Envelhecer não é sinônimo de doença, mas de conquista. É claro, existem os desgastes da
idade, mas é possível chegar à terceira idade com saúde e qualidade de vida. Para isso, é
preciso adotar atitudes preventivas ainda na infância. Uma alimentação saudável e atividades
físicas regulares garantem a sua saúde óssea e previnem doenças crônicas. Nesta edição,
estamos trazendo dicas para você cuidar e manter os ossos saudáveis durante toda a vida.
Confira, reflita e mude. Tenha satisfação de viver cada vez mais e com saúde.

Destaques
04 Saúde Óssea

Saiba quais são os fatores que podem
afetar a saúde dos seus ossos.

06 Vitamina D

Descubra a melhor forma de obter
essa substância e os benefícios que ela
traz ao nosso organismo.

08 Osteoporose:
é possível prevenir

Saiba o que fazer para combater a
doença e manter qualidade de vida.

12 Alimentação Saudável

Conheça os alimentos que você deve
comer para manter os ossos fortes e
resistentes.

14 Saúde na Terceira Idade

Confira as medidas do Ministério da
Saúde para atender a população idosa
e garantir a qualidade de vida na
velhice.
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Previna-se!
O osso é um tecido vivo que está em constante atividade. Mesmo após a fase de crescimento,
os nossos ossos continuam se modificando. Com o passar do tempo, todas as pessoas, de
ambos os sexos, perdem parte da sua massa óssea. Essa perda é um processo natural do
nosso organismo. No entanto, existem vários fatores que podem influenciar a nossa saúde
óssea. Os principais são:
Cálcio
A falta de cálcio no organismo prejudica a formação e manutenção
dos ossos e aumenta a incidência de fraturas na velhice.
Vitamina D
A ausência de vitamina D prejudica o esqueleto ósseo, a absorção de
cálcio e afeta o equilíbrio do organismo.
Estilo de vida
Sedentarismo, uso excessivo de álcool e cigarro aumentam o risco de
desenvolver uma doença óssea.
Alimentação
Excesso de sal, refrigerantes à base de “cola” e dieta pobre em cálcio
podem danificar os ossos.
Sexo
Mulheres estão mais sujeitas a desenvolver uma doença óssea do que
os homens, principalmente após a menopausa.
Idade
O envelhecimento diminui a velocidade de renovação das células
ósseas.
Genética
Quem tem histórico familiar está mais sujeito à perda de massa óssea.
Medicamentos
O uso prolongado de alguns medicamentos, como corticóides, elevam
o risco de perda óssea.
Peso e IMC (Índice de Massa Corpórea)
Pessoas com baixa estatura e baixo peso têm uma probabilidade maior
de desenvolver Osteoporose.

ATENÇÃO
Os cuidados com a saúde óssea devem começar ainda na infância.
É importante ingerir alimentos ricos em cálcio, como leite e seus derivados,
fazer atividade física, tomar sol e desenvolver hábitos saudáveis.
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Função dos ossos
Os ossos exercem várias funções • Sustentam nosso corpo
para o funcionamento do corpo • Protegem os órgãos vitais, como pulmões,
humano como um todo:
fígado, coração, rins, baço, pâncreas e
cérebro
• Auxiliam na movimentação do corpo humano
• Armazenam o cálcio do nosso organismo

O que é pico de massa óssea?
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No entanto, se houver falta de cálcio e
vitamina D no organismo, o nível de perda
de massa óssea é maior. Com isso, os ossos
podem ficar fracos e sofrer fraturas com

AQUISIÇÃO DE MASSA ÓSSEA
DURANTE A ADOLESCÊNCIA

10-11

Após os 35 anos de idade, o organismo
inicia a perda de parte da sua massa óssea.
Há um desequilíbrio entre os osteoclastos
(células que destroem o osso velho) e os
osteoblastos (células que repõem o osso
novo). Essa perda faz parte do processo
natural do envelhecimento humano.

Um estilo de vida adequado e saudável
garante um nível considerável de massa
óssea no organismo. Quanto maior o pico
de massa óssea, maior será a reserva óssea
com o avanço da idade e menor a incidência
de fraturas e doenças na velhice.

9-11

Nessa fase, as células que integram os ossos
se renovam constantemente e de uma forma
equilibrada. Esse processo de renovação
do esqueleto mantém os ossos fortes e
resistentes.

mais facilidade, aumentando os riscos da
Osteoporose.

g/ano

O pico de massa óssea é a maior quantidade
de ossos que um indivíduo possui no seu
organismo. Esse pico ocorre entre os 20 e
25 anos de idade, período em que a massa
óssea se mantém estável.

A perda de massa óssea
A perda da massa óssea aumenta gradativamente com
o passar dos anos. No entanto, entre os 60 e 70 anos, o
organismo tem uma tendência de retirar o cálcio dos ossos,
aumentando ainda mais a incidência de fraturas e doenças
como a Osteoporose. Em alguns casos, esses sintomas podem
aparecer ainda mais cedo prejudicando a qualidade de vida
do indivíduo.
Por isso, os cuidados devem começar ainda na infância para
que os ossos se calcifiquem e se desenvolvam corretamente.
O cálcio e a vitamina D têm um papel fundamental nesse
processo de formação e manutenção dos ossos.
SAÚDE BRASIL COMUNIDADE
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Vitamina D
A vitamina D é essencial para a nossa saúde. Manter
uma quantidade adequada, ajuda na absorção do
cálcio e mantém o equilíbrio de vários órgãos.

SÍNTESE DA VITAMINA D

Essa substância é produzida pelo corpo humano
através da exposição da pele aos raios ultravioleta.
No entanto, para se transformar em vitamina
D ativa, ela deve passar por vários processos no
organismo.

Raios
Solares

Pele
7-dehidrocolesterol (7-DHC)

Nesse momento, você provavelmente está pensando:
“Não preciso me preocupar com a produção da
vitamina D, afinal, vivo em um país tropical”. Porém,
não se engane com as aparências. O número de
pessoas, de ambos os sexos e diferentes idades,
com falta desse hormônio no organismo, tem
aumentando nos últimos anos até mesmo nas
regiões mais quentes do Brasil, como Recife.

Pré-Vitamina D3 (Pré-D3)

Ingestão
Alimentar

Fígado

25-hidroxivitamina D 25(OH)D

Isso acontece por que o estilo de vida dos brasileiros
mudou. As pessoas passam cada vez mais tempo
em ambientes fechados (carro, metrô, escritório,
shopping, apartamento, etc.) e se expõem cada vez
menos ao sol.

Rins

1,25dihidroxivitamina D
1,25(OH)2D

Adaptado de Holick MF. N Engl J Med. 2007 Jul;357(3):266-81

Como obter essa substância?

A vitamina D pode ser encontrada sob duas formas:

Vitamina D2 ou ergocalciferol
encontrada em alguns alimentos

Vitamina D3 ou colecalciferol
produzida pelo organismo através
da exposição aos raios solares

O problema é que nenhuma dessas fontes naturais têm sido suficientes para manter a
quantidade essencial de vitamina D no organismo.
Pela alimentação, não conseguimos uma quantidade diária satisfatória, pois poucos alimentos
contêm vitamina D.
Pelo sol, o ideal seria tomar de 10 a 15 minutos por dia, expondo os braços e as pernas.
Porém, o uso de protetor solar, recomendado pelos dermatologistas para prevenir o câncer
de pele, impede a síntese da vitamina D.
A cor da pele também influencia. Quanto mais escura for a pele, maior será a necessidade
de exposição ao sol para absorção dessa vitamina.
6
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Diagnóstico - Hipovitaminose D

A deficiência da vitamina D pode acontecer em qualquer idade: da criança ao idoso.
No geral, o corpo humano não costuma dar sinais que sirvam de alerta para detectar a
insuficiência de vitamina D ou Hipovitaminose D. As formas de identificar a falta dessa
substância são:
• Em testes laboratoriais, pela análise do cálcio na urina
• Exames de sangue
• Em crianças, pode se manifestar como raquitismo
(doença que inclui fraqueza e perda óssea)
• Em adultos, não costuma manifestar sintomas, exceto por uma eventual
dor, cansaço ou falta de equilíbrio
Confira na tabela a quantidade
adequada de vitamina D:

Tratamento

Condição

Concentração 25 (OH) D

Desejável

No mínimo 30 ng/mL

Insuficiente

Acima de 20 ng/mL e abaixo de 30 ng/mL

Deficiente

Inferior a 20 ng/mL

Adaptado de Dawson-Hughes B, et al. Osteoporos Int. 2010 April;21:1151-4.

A insuficiência de vitamina D é tratada com o
uso de suplemento alimentar. A orientação
médica é fundamental para avaliação dos
exames e prescrição do suplemento de
vitamina D.
A quantidade varia de acordo com as
condições e necessidades do indivíduo. Em
alguns casos, os níveis de vitamina D são
tão baixos, que o médico precisa utilizar
a estratégia chamada “Dose de Ataque”.
No início, o especialista recomenda uma
quantidade maior de suplemento. Após a

correção e estabilização, a dosagem diminui
apenas para a manutenção da vitamina D
no organismo.
A suplementação pode ser em forma de
gotas ou comprimido. O suplemento em
gotas é o mais recomendado, pois permite
aumentar ou diminuir a dose de acordo com
a necessidade da pessoa. Lembre-se: o tipo
de suplemento, a quantidade e as variações
de doses devem ser sempre indicadas pelo
médico.

A suplementação de vitamina D é utilizada para:
• Evitar a desmineralização e
• Combater a miopatia (que é um tipo
perda óssea
de fraqueza muscular que dificulta
até
subir uma escada)
• Combater a Osteoporose
• Manter o equilíbrio em diversas
• Diminuir o risco de fraturas e
outras funções no organismo
agravamento do paciente
osteoporótico

Cálcio e Vitamina D: uma dupla poderosa
O corpo humano é como se fosse uma engrenagem. Tudo precisa estar em sintonia para
o perfeito funcionamento. Nesse processo, o cálcio e a vitamina D têm um papel muito
importante.
O cálcio auxilia na formação e manutenção dos ossos, no batimento do coração e no
funcionamento dos nervos. A vitamina D é importante, principalmente, para absorver o
cálcio do organismo. Isso significa que uma substância depende da outra.
Se faltar vitamina D, o organismo irá retirar o cálcio dos ossos. Quanto mais for retirado,
mais fraco o osso se torna, podendo causar fraturas e o surgimento da Osteoporose.
Por isso, fique sempre atento. Essa dupla é essencial para manter a saúde óssea da infância
à terceira idade.
SAÚDE BRASIL COMUNIDADE
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O que é Osteoporose?
A Osteoporose é uma doença crônica
que diminui a massa óssea e faz com que
os ossos fiquem tão frágeis, podendo
levar a fraturas com pequenos traumas.
Osso
Normal

Osso com
Osteoporose

Fatores de risco
Há diversos fatores que podem impor maior
risco para a Osteoporose. Dentre eles:
• Idade (mulheres após a menopausa e
homens após os 65 anos de idade)
• Baixa ingestão de cálcio e/ou vitamina D
• Fumo e excesso de bebida alcoólica
• Falta de atividade física
• Baixo peso corporal
• Histórico familiar da doença

Sintomas

A Osteoporose é considerada uma doença silenciosa que não apresenta sintomas
em suas primeiras etapas. Ela vai se instalando aos poucos e, muitas vezes, a
pessoa só descobre que tem a doença, quando fratura alguma parte do corpo.
Os sintomas que se apresentam em estágios mais avançados são:
• Pequenas fraturas das vértebras do punho ou do quadril
• Dor lombar
• Dor no pescoço
• Dor ou sensibilidade óssea
• Perda de estatura
• Postura encurvada

Diagnóstico

Fraturas

O diagnóstico precoce pode evitar
complicações e garantir a qualidade de vida
do paciente.

As fraturas mais frequentes são:
• Punho
• Fêmur ou quadril
• Vértebras (na coluna)

A análise da Osteoporose inclui o histórico
do paciente e a densitometria óssea (um
exame de imagem, indolor, capaz de avaliar
a condição de massa óssea).

Dica Útil
Pessoas que fazem o tratamento para Osteoporose e que suplementam o cálcio precisam
passar pela avaliação da vitamina D.
Por isso, fique atento e lembre-se de verificar com o médico a quantidade dessa
substância no organismo.
8
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Tratamento
A mudança de alguns hábitos diários é fundamental para as
pessoas que sofrem de Osteoporose. Com um estilo de vida
adequado e saudável é possível sentir-se melhor e recuperar
a qualidade de vida.
O tratamento desta doença envolve várias abordagens.
Dentre elas:
• Atividade física
• Alimentação rica em cálcio
• Vitamina D (por exposição ao sol ou suplementação)
• Medicamentos (sempre que necessário)

Como posso me ajudar?
A forma como você encara a doença interfere diretamente no
resultado do tratamento. A Osteoporose será tratada com o
apoio de uma equipe multidiscliplinar, mas só terá efeito se
você participar ativamente desse processo. Em estágio mais
avançado, o indivíduo pode sentir dores, ter medo de cair e
sofrer alguma fratura.
Portanto, é necessário tomar algumas medidas:
• Converse com a equipe profissional para tratar as dores
• Informe a equipe as medidas que aliviam ou pioram as dores
• Reflita como você pode melhorar o seu estado físico e emocional
• Solicite ajuda dos familiares e amigos
• Compartilhe soluções em grupo
Lembre-se:
Você é um pilar importante no seu tratamento e também o
responsável pela sua melhora.

Ambiente seguro
Pacientes com Osteoporose devem tomar precauções para a casa não se tornar uma
armadilha. Veja alguns cuidados básicos e necessários para prevenir quedas e manter um
ambiente seguro:
• Evite desníveis na casa
• Evite escadas e tapetes
• Redobre a atenção com os degraus
vasados, piso encerado ou molhado
• Mantenha barras de apoio no banheiro
• Evite a pressa e movimentos bruscos
• Mantenha iluminação indireta à noite
SAÚDE BRASIL COMUNIDADE

ALERTA

Quem quebra punho ou qualquer outra
parte do corpo, quando cai da própria
altura, ou ao fazer pequenos movimentos
em tarefas diárias, deve desconfiar. Este já
pode ser o primeiro sinal da Osteoporose.
O ideal é procurar um médico e esclarecer
logo a dúvida.
9

Qualidade de Vida

A expectativa de vida do brasileiro aumentou. Para
envelhecer com saúde é necessário adotar hábitos
saudáveis em todas as fases da vida.
Aproveitar melhor o tempo livre é uma forma
de melhorar a qualidade de vida e garantir um
envelhecimento mais tranquilo. Afinal, envelhecer
não significa ficar doente.

Mude seu estilo de vida

Você já parou para refletir sobre o seu comportamento? Saiba que fazer questionamentos
é fundamental. Por isso, adquira o hábito de refletir sobre o estilo de vida adotado e não
tenha medo de mudar. As mudanças fazem parte da nossa existência e são necessárias para
manter o bem-estar.

Torne-se mais produtivo
• Verifique se você usa o tempo a seu favor
• Analise o que você está fazendo para extrair o melhor da vida e o melhor de si mesmo

Reveja seus valores
• Veja se você faz exatamente aquilo que deseja para si mesmo
• Pense no exemplo que você quer deixar

Avalie seus desejos e necessidades
• Reflita se você precisa de tudo o que compra
• Avalie se existe algo que você possa abrir mão para desperdiçar menos tempo e energia
e aumentar a sua qualidade de vida

Examine seus relacionamentos
• Verifique o tipo de relacionamento que você tem com sua família e seus amigos
• Observe quantas pessoas você está carregando nas costas

Aproveite melhor o tempo
Utilize o tempo a seu favor. Procure uma
atividade que lhe proporcione lazer. A
diversão é um fator de saúde mental. Permitase viver momentos de alegria e bem-estar.
• Pratique atividade física
• Faça atividade educativa ou cultural
• Participe de atividades em grupo
• Descanse o corpo e a mente
• Valorize as coisas simples da vida
10

Importante
O corpo precisa repousar
para recuperar as energias. No
entanto, o repouso como única fonte de
lazer é prejudicial para o corpo e para a
mente. A falta de atividades recreativas
pode provocar baixa autoestima e
levar o indivíduo ao isolamento social
e à depressão. Por isso, movimente-se,
sorria, sonhe, faça planos e tenha
satisfação em viver.
SAÚDE BRASIL COMUNIDADE

Atividade física é saúde
Está na hora de deixar a preguiça de lado e movimentar
o seu corpo. A prática de atividade física, feita de
maneira adequada, provoca benefícios ao nosso
organismo. Os exercícios fortalecem os músculos e
também os ossos.
Por isso, manter um programa regular de atividade
física ajuda a prevenir a Osteoporose, reabilitar
funções e combater quedas e fraturas.

Vitalidade durante a vida
O envelhecimento é um processo natural do ser
humano. O que define se sua vida será longa e
saudável são os seus hábitos.
Confira alguns exercícios que contribuem para uma
vida saudável, fortalecem os músculos e ajudam na
formação da massa óssea:

Exercícios de Alongamento
• Alongam os músculos e são importantes
para manter a flexibilidade
• Preparam para os exercícios de
fortalecimento
• Diminuem o risco de lesões como distenções

Exercícios de Fortalecimento
• São os mais importantes para quem tem
Osteoporose
• Fortalecem os músculos e estimulam o
fortalecimento dos ossos
• Ajudam a formar massa óssea

Exercícios Aeróbicos
• Ajudam no condicionamento cardiorrespiratório
• Facilitam a realização de atividades diárias

SAÚDE BRASIL COMUNIDADE

Atenção!
Os programas de exercícios
físicos devem levar em
consideração as capacidades
físicas, limitações e
necessidades de cada pessoa.
Os pacientes com
Osteoporose, em tratamento,
devem redobrar os cuidados
e seguir orientação médica
para exercitar-se de forma
adequada e segura.
Lembre-se: nunca é
tarde para mudar de
comportamento. Procure
um médico, dê início a uma
atividade física e mantenha-se
jovem por mais tempo.
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Alimentação Saudável
A nutrição de uma pessoa com Osteoporose
é muito importante já que essa doença é
ocasionada pela falta de cálcio nos ossos.
Buscar hábitos alimentares saudáveis com
uma alimentação balanceada durante várias
vezes ao dia influencia na prevenção e no
tratamento de doenças.

fontes de cálcio diariamente. Se seu corpo
não apresentar a quantidade suficiente, com
o tempo o organismo irá retirar o cálcio dos
ossos para manter o batimento do coração
e os músculos trabalhando adequadamente.

Uma alimentação rica em cálcio mantém
nossos ossos fortes e resistentes. O cálcio
é um mineral que contribui na formação
e manutenção dos ossos. Além disso, é
fundamental para que o organismo funcione
bem.
O corpo humano não produz esse mineral.
Por isso, a importância de consumir alimentos

Qual a quantidade de cálcio
que preciso consumir?
• Lactentes, adolescentes e grávidas
necessitam consumir diariamente
1300mg (miligramas) de cálcio.
• Adultos entre 19 e 50 anos devem
ingerir 1000mg (miligramas) de cálcio
por dia.

Alimentos ricos em cálcio
Os alimentos que contém cálcio e fazem bem aos ossos são representados pelo grupo
do leite e seus derivados, verduras verde-escura, peixes e alimentos enriquecidos com
cálcio pela indústria alimentícia.
O Guia Alimentar para a População Brasileira, desenvolvido pelo Ministério da
Saúde, recomenda consumir diariamente, no mínimo, três porções que compõem esse
grupo para atingir a quantidade de cálcio que o corpo adulto necessita. Confira a
quantidade de cálcio de alguns alimentos.
ALIMENTO
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PORÇÃO (Medida Caseira)

mg de cálcio/porção

Iogurte Natural

1copo (200g)

282,6

Leite em Pó Desnatado

2 colheres de sopa (30g)

409

Leite Desnatado Longa Vida

1 copo (180g)

241

Queijo Tipo Mussarela

3 fatias (45 g)

394

Alface Lisa

11 folhas (120g)

128

Agrião

22 ramos (130g)

173
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Integrais, semi ou desnatados?
Não há muita diferença na quantidade de
cálcio quando comparados os alimentos
desnatados aos integrais.
Se tiver colesterol alto, prefira consumir leites
e derivados nas versões desnatadas, com
menos gordura.

Aposte na vitamina D
A vitamina D aumenta a absorção de
cálcio no intestino. Inclua na alimentação
fontes desse nutriente, como óleos de peixe,
salmão, sardinha, fígado e gema de ovo.

Hábitos alimentares

Reveja e mude seus costumes alimentares.
Algumas substâncias presentes em alimentos
aumentam a perda de cálcio no organismo.
Saibam quais são esses alimentos e confira
algumas recomendações:
• Alimentos ricos em fibras: evite consumir
alimentos fontes de cálcio em uma mesma
refeição com grande quantidade de fibras.
Inclua os lácteos nos lanches intermediários.
• Sal: o excesso de sal aumenta a perda
de cálcio pela urina. Modere o consumo
de alimentos embutidos (bacon, salame,
linguiça), enlatados e reduza o sal
adicionado nos alimentos.
• Refrigerantes: bebidas artificiais
gaseificadas estimulam a produção de
um hormônio que promove a retirada de
cálcio dos ossos.
• Álcool: o consumo de bebidas
alcoólicas inibe a multiplicação de células
responsáveis pela mineralização óssea,
aumentando o risco de Osteoporose.

Suplemento alimentar
Em alguns casos, principalmente na terceira
idade, não é possível atingir os níveis
adequados de cálcio só com a alimentação.
Essa insuficiência pode ser tratada com o uso
de suplemento de cálcio e, se necessário, de
vitamina D.
Atenção: o uso de suplemento alimentar
deve ser sempre indicado e acompanhado
por um profissional qualificado.
SAÚDE BRASIL COMUNIDADE

Dicas
úteis e criativas
Você quer colocar mais cálcio
na sua dieta, mas não sabe
como? Acompanhe algumas dicas e solte a
imaginação na hora de preparar a comida:
• Acrescente cubos de queijo na salada
de folhas
• Incremente as saladas com molhos à
base de iogurte natural
• Utilize requeijão e queijos para
consumir com pães e torradas, como
substituto da margarina
• Inclua leite e iogurte nos lanches entre
as refeições para preparo das vitaminas
Você tem outras sugestões?
Coloque em prática essas boas ideias e
tenha uma vida mais saborosa e saudável.

Importante
É necessário modificar
os hábitos alimentares, mas as
mudanças devem ser lentas e
graduais. Mudanças drásticas,
em geral, não formam novos
costumes.
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Envelhecimento Saudável

A expectativa de vida dos brasileiros aumentou. Para envelhecer com saúde
é necessário adotar hábitos de prevenção que vão da infância até a terceira
idade. Com esta visão, vamos saber mais da estratégia governamental
com a Dra. Luiza Machado, do Programa Nacional de Saúde do Idoso do
Ministério da Saúde.
Saúde Brasil - O Brasil deve se preocupar e estar
preparado para atender a população idosa?
Luiza Machado - Com certeza. Hoje temos
no Brasil em torno de 20 milhões de pessoas
idosas. Em 2025 a estimativa é de que seremos
32 milhões de idosos. É fundamental que
estejamos preparados para já atender essa
população. Por isso, a Área Técnica Saúde do
Idoso e o Ministério da Saúde preconizam, cada
vez mais, a capacitação profissional em várias
frentes. E mais: precisamos também intensificar
campanhas e estratégias para promover,
desde a infância, o desenvovimento de hábitos
saudáveis. O que vai ajudar a garantir, no
futuro, um envelhecimento também “Não se
mais saudável.

sofre uma fratura, para aí recorrer ao médico.
Amanhã, queremos que, primeiro, as pessoas
se previnam da doença; e que, no mínimo,
consigam fazer um seguimento capaz de detectar
o risco de fraturas mais cedo.
Saúde Brasil - Então é necessário investir mais
em prevenção? Conscientizar todo mundo sobre
o que fazer para ajudar a envelhecer com saúde?

Luiza Machado - Isso mesmo. O investimento
em prevenção é o melhor para promover saúde
e qualidade de vida. Por isso, quando falamos de
Osteoporose, de combate às quedas e fraturas
em pessoas idosas que elevam os custos do
atendimento à saúde, que causam
fica velho prejuízos de toda ordem ao paciente
e suas famílias, estamos falando
aos 60 anos.
Saúde Brasil - A pessoa idosa requer
de educar, conscientizar, todos,
Nós
fazemos
uma
cuidados especiais, melhor atenção à
sobre os fatores de risco. Sobre a
sua saúde global?
poupança ao longo importância do cálcio, da vitamina D,
uma alimentação saudável, da
da nossa vida” de
Luiza Machado - O Brasil já é um
necessidade de fazer atividade física
país longevo. A expectativa de vida
regularmente, de não fumar, enfim, de adotar
é maior. Queremos que as pessoas vivam atitudes que se pode aprender desde pequeno. É
muito, mas com qualidade de vida, autonomia isso que vai ajudar a garantir um envelhecimento
e independência. Entretanto, ao envelhecermos saudável, com melhor qualidade de vida.
o risco também aumenta de adoecermos. Cada
pessoa idosa tem, pelo menos, uma doença Saúde Brasil - Mas, a pessoa idosa de hoje não
crônica que, se não for cuidada adequadamente, teve oportunidade de se cuidar desde a infância.
vai levar a complicações e a agravamentos. E adoece mais. Estamos preparados para dar
Então, é necessário tanto prevenir complicações, esse atendimento?
quanto diagnosticar mais cedo as doenças para
Luiza Machado - Quando focamos em
intervir em momento mais adequado também.
prevenção e saúde, focamos em duas vertentes:
Saúde Brasil - No que se refere à Osteoporose, a a visão ampla de começar prevenção desde a
Área Técnica Saúde do Idoso do MS, tem inovado infância; e a outra, o atendimento que devemos
ao estimular que a prevenção vai da infância à ser capazes de dar à população idosa que sofre
terceira idade?
de Osteoporose e de outras doenças crônicas,
e que precisa ser tratada e reabilitada. Para
Luiza Machado - Esse é um novo olhar que isso, é estratégia governamental capacitar
todo profissional da área da saúde deve ter e os profissionais da rede. Nós precisamos
praticar. Ou seja, não se fica velho aos 60 anos. de profissionais com formação para acertar
Nós fazemos uma poupança ao longo da nossa rapidamente no diagnóstico, no tratamento e na
vida. O que é a Osteoporose? Uma doença reabilitação. Nós temos que ter ações, como a
que diminui a nossa massa óssea. E quem não Portaria de Atenção Domiciliar, com uma equipe
garantiu, com uma série de medidas, uma boa com formação e atenção ao idoso. Cerca de
formação dessa massa óssea, desde a infância, 70% da população idosa, hoje, é atendida
passando pela adolescência, e chegando a fase pelo SUS. É um desafio de grandes proporções.
adulta, vai correr mais risco, sem dúvida, ao Mas, o envelhecimento não pode ser encarado
envelhecer de ter problemas ósseos. Atualmente, como um problema. O envelhecimento é uma
ainda temos a doença sendo diagnostica em conquista de todos nós, mas a responsabilidade
fase tardia, quando a pessoa, primeiro, quebra, também tem de ser de todos nós.
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