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O DESAFIO DE ENVELHECER NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Francisca Maria Rodrigues Rosa1 
Giselle Bezerra Mesquita Dutra2 

 

RESUMO 

 

O artigo trata sobre a temática do desafio do idoso e o envelhecimento na 

contemporaneidade. A escolha do tema justifica-se pela minha inserção como 

trabalhadora na área da saúde, na função de Agente Comunitário de Saúde (ACS) 

no acompanhamento as famílias. Foi traçado como objetivo compreender as 

mudanças sociais para os idosos na fase de envelhecimento. Tendo como objetivos 

específicos verificar aspectos que contribuem na sua vida cotidiana na velhice; 

identificar mudanças no seu contexto familiar nessa fase. Para fundamentar esse 

estudo buscou-se pautar em vários teóricos como: Simone de Beauvoir (1990); 

Minayo (2009); Debert (2012); dentre outros. A metodologia utilizada foi pesquisa 

bibliográfica. Diante das leituras conclui-se que os teóricos têm um olhar 

diferenciado sobre o tema, cada um dentro da sua especialidade, contribuindo para 

um embasamento teórico. Como resultado, observamos a importância de uma vida 

saudável para os idosos, para fomentar uma política de atenção à saúde mais 

atuante nas promoções e prevenção de doenças crônicas e seus agravos. Quanto 

melhor e mais saudável o idoso estiver, mais atuante dentro dessa nova realidade 

social vigente ele estará, tendo as suas garantias de seus direitos atendidas, uma 

justiça social, sua independência e autonomia, entre outros. 
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ABSTRACT 

 

The article deals with the theme of the challenge of the elderly and contemporary 

aging. The choice of the theme is justified by my insertion as a health worker, in the 

role of Community Health Agent (CHA) in monitoring families. It was designed to 

understand the social changes for the elderly in the aging phase. Having as specific 

objectives to verify aspects that contribute to your daily life in old age; identify 

changes in your family context at this stage. To support this study, it was sought to 

be guided by several theorists such as: Simone de Beauvoir (1990); Minayo (2009); 

Debert (2012); among others. The methodology used was bibliographic research. In 

view of the readings, it can be concluded that theorists have a different perspective 

on the theme, each within its own specialty, contributing to a theoretical foundation. 

As a result, we observed the importance of a healthy life for the elderly, to foster a 

health care policy that is more active in promoting and preventing chronic diseases 

and their problems. The better and healthier the elderly person is, the more active he 

will be within this new social reality in force, having his guarantees of his rights taken 

care of, social justice, his independence and autonomy, among others. 

 

Keywords: Elderly, aging, health and family. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo apresenta, uma breve explicação sobre a temática 

“idoso e o envelhecimento na contemporaneidade”. Destacando o conceito de idoso 

que segundo a Política Nacional do Idoso – PNI (1994), em seu artigo 2º considera 

idosa a pessoa maior de sessenta anos de idade.  Neste contexto a idade 

cronológica é um dos fatores que de certa forma caracteriza essa categoria como 

idosa. Enfatizando que no Brasil percebemos, consideravelmente, o avanço do 

grande número de idosos. 

Baseado na pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2018) no Brasil, a população teve um aumento significativo do 

envelhecimento nos últimos cinco anos de 4,8 milhões, que superou em 18% em 

2012 ( 25,4 milhões). Esse avanço ultrapassou a estimativa prevista para o ano de 

2017, que seria de 30,2 milhões de idosos. Esse aumento representa uma geração 

etária cada dia mais crescente no país. 

Cabe salientar que esse segmento populacional tem necessidades 

específicas no seu processo de envelhecimento. No entanto, sociedade, família e 

Estado não estão preparados para a demanda, que apresentam mudanças 

significativas trazidas pela sua condição de velhice na sociedade. Com isso, surgem 

algumas problemáticas referentes ao seu processo de envelhecimento, as condições 

em que essa população dispõe para atender suas necessidades básicas no seu 

cotidiano. 

O objetivo é compreender as mudanças sociais para os idosos na fase de 

envelhecimento. Tendo como objetivos específicos verificar aspectos que 

contribuem na sua vida cotidiana na velhice; identificar mudanças no seu contexto 

familiar nessa fase. Supõe-se, porém, que tais aspectos influenciam diretamente no 

seu modo de viver, a começar pelos padrões em que a sociedade impõe à essa 

categoria crescente no país, sobretudo quando se trata de uma sociedade capitalista 

e desigual.  

No entanto, vale ressaltar que a integração social dos idosos é de suma 

importância para desenvolver capacidades e possibilidades em seu desenvolvimento 

individual e coletivo, visto que é necessário um conjunto de fatores para que os 

mesmo tenham uma vida digna e de qualidade. 
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O interesse em pesquisar a temática iniciou pela minha inserção como 

trabalhadora na área da saúde, na função de Agente Comunitário de Saúde (ACS), 

onde uma das minhas atribuições profissional é realizar o acompanhamento dos 

idosos na minha microárea. Durante as visitas domiciliares observo que de certa 

forma, alguns idosos apresentam uma certa dificuldade em viver o seu processo de 

envelhecimento. Outro fator que me instigou a pesquisar sobre o tema é por ter uma 

mãe idosa com 79 anos, viúva há 15 anos, católica, aposentada e com 

comorbidades na saúde, hipertensa e diabética. 

A pesquisa possui natureza qualitativa e com revisão bibliográfica que 

proporcionaram contribuições relevantes para o desenvolvimento do trabalho. 

Segundo Minayo (2009, p.12) a pesquisa qualitativa retrata um universo variado de 

significados, valores, crenças sobre a realidade. 

 

[...] ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 
aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto 
de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade 
social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por 
pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir 
da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. 

 

No que se refere à pesquisa bibliográfica dialogamos com alguns autores 

tais como Simone de Beauvoir (1990); Minayo (2009); Debert (2012); dentre outros. 

É de suma importância na pesquisa buscar olhares diferenciados sobre o tema, 

cada um dentro da sua especialidade, contribuindo para um embasamento teórico. 

Isto se faz necessário, pois permite ao pesquisador ter acesso a conhecimentos e 

informações diversas, de forma mais ampla. (GIL, 2008).  

O trabalho está estruturado em duas partes, na primeira abordamos sobre 

os desafios que os idosos atravessam na fase do envelhecimento, com suas 

alterações biológicas e sociais, assim como também as suas limitações. Na segunda 

parte tratamos da atenção a saúde do idoso em sua longevidade de forma saudável 

e participativa.  

 

2 O DESAFIO DE ENVELHECER 

 

No Brasil o aumento dos números de idosos e da longevidade está 

crescente conforme mostram as pesquisas, surgindo assim, de certa forma algumas 
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mudanças significativas para esse grupo. Nesse sentido, cresce o desafio de lidar 

com seu processo de envelhecimento no seu cotidiano e na sociedade em geral, 

que exige um olhar diferenciado para esse grupo etário. Falar do processo de 

envelhecer é relevante, pois os seres humanos na sua transição natural de vida 

caminham para essa fase, salvo, os que têm morte precoce. 

Envelhecer faz parte de um processo natural da vida que atinge as 

pessoas de forma heterogênea, com alterações biológicas, psicológicas, 

econômicas, políticas e socioculturais. Como afirma (Minayo, 2006). 

 

As diferenciações são infindas: é absolutamente diferente 
envelhecer no campo ou na cidade, numa família rica e de 
posses ou numa família pobre, ser homem ou ser mulher, ter 
tido um emprego ou apenas ter vivido de atividades informais 
ou do lar, ser dependente ou independente física, mental, 
econômica ou socialmente.( MINAYO,2006 p.48). 
 

Beauvoir (1990) aponta que a história sobre o envelhecimento na 

sociedade requer uma visibilidade diferenciada, pois os idosos só pertencem a sua 

coletividade quando são considerados produtivos para o mundo do trabalho, e sua 

ausência nesses espaços os excluem de serem reconhecidos como uma classe 

social independente e do consumo. 

Conforme a autora, a velhice representa um fenômeno biológico para o 

organismo dos idosos, apresentando características específicas de cada indivíduo, 

ou seja, suas singularidades. Fomenta também particularidades psicológicas, com 

comportamentos considerados de idade avançada. “Por outro lado, o homem não 

vive nunca em estado natural; na sua velhice, como em qualquer idade, seu estatuto 

lhe é imposto pela sociedade à qual pertence”. (BEAUVOIR 1990, p. 15). 

A autora esclarece que a dimensão biológica está relacionada com 

declínio com muita clareza, e que de fato essas características são reduzidas por 

não existir possibilidades de substituí-las, sendo assim, um resultado adotado pela 

medicina no tocante a vida. A existência dessas características de fatalidade e 

declínio são presentes na vida humana desde a antiguidade.  Beauvoir (1990, p. 23). 

Na visão de Minayo (2006, p. 50), os mitos sociais indicam e demarcam o 

lugar que são disponibilizados aos idosos na sociedade. Ela aponta que um dos  

mitos mais comum e arraigado, é a relação do envelhecimento equiparado a 



8 
 

doença. Tornando-se um campo crescente na área da geriatria ligada à biologia, 

favorecendo o consumismo da medicalização do envelhecimento.  

Ainda segundo Minayo (2006), “Sua hegemonia contaminou toda a área 

da saúde, por exemplo os estudos epidemiológicos fundamentados na teoria do 

risco, tão problemática quando tenta, por meio de médias, justificar propostas 

preventivas”. A autora destaca que é necessário e fundamental a ruptura desse mito, 

pois facilitaria um tratamento diferenciado para o envelhecimento, por ser um 

processo complexo com as especificidades de cada indivíduo. Ela ainda destaca 

que: 

 

O segundo mito mais comum é o do velho como um ser 
humano decadente e descartável. Em geral, o imaginário social 
sobre a pessoa idosa constitui uma visão negativa do 
envelhecimento. A sociedade mantém e reproduz a ideia de 
que a pessoa vale o quanto produz e o quanto ganha e, por 
isso, os mais velhos, fora do mercado de trabalho e, quase 
sempre, recebendo uma pequena aposentadoria ou em total 
dependência financeira, podem ser descartados: são 
considerados inúteis ou peso morto. (MINAYO,2006 p. 51). 

  

A sociedade impõe padrões que deve ser adotadas para determinadas 

classes sociais, e os idosos estão inseridos em uma delas. Por não serem ativos 

para o mundo do trabalho, perda de poderes, da sua autonomia, dentre outras, são 

algumas atitudes preconceituosas que de certa forma a sociedade classifica os 

idosos. 

Para Debert (2012, p.12), o processo de envelhecimento fomenta 

preocupação para a sociedade, que de certa forma está diretamente relacionada ao 

crescimento populacional dos idosos. Relata existir uma quebra da “conspiração do 

silêncio” no tocante a velhice, ou seja, não esconder os fatores que determinam as 

transformações em um processo de envelhecer. E, com a visibilidade social possam 

contribuir para sua legitimidade social. 

Como orienta a autora, salienta que aumentar a longevidade do ser 

humano, tem alcançado um avanço para a sociedade, mas em contra partida 

representa um perigo, desconforto e até certa ameaça à reprodução da vida em 

sociedade. Com o prolongamento da vida, um maior investimento em custos para 

cobertura de custeios e benefícios médico-assistencial, para esse grupo se faz 

necessário, uma vez que o país apresenta fragilidades na prestação de serviços. “A 
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visibilidade alcançada pela velhice é, um compromisso com um tipo determinado de 

envelhecimento positivo”. (DEBERT 2012). 

Ainda segundo a autora, aponta que na década de 1970 teve impactos 

relevantes para as transformações que fomentavam sobre a velhice o seu processo 

de envelhecimento no século XX. A autora baseada no pensamento de Guillemard 

(1986), caracteriza em três períodos de transformações que os idosos atravessam, 

desde a década de 1945 até os dias atuais. No primeiro período de 1945 a 1960, ela 

destaca que a velhice está relacionada à pobreza.  

O segundo período de 1959 a 1967, está integrado a idéia de solidão e 

marginalidade, adotando novos hábitos em seus padrões de vida. “Essa nova 

sensibilidade é representada pela idéia de terceira idade”. Já no terceiro ela enfatiza 

sobre a idade cronológica, a pré-aposentadoria, aposentadoria ou desemprego. 

(DEBERT 2012, p.75-76). 

No entanto, diante dessa realidade de envelhecer com suas inúmeras 

transformações, os idosos passam por algumas impossibilidades em relação sua 

condição social, em um novo contexto de vida.  As mudanças devem ser 

vivenciadas e respeitadas no seu cotidiano de forma concreta e não apenas em um 

discurso ideológico. 

 

3 ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO 

 

 Envelhecer no Brasil com qualidade de vida e ser saudável requer uma 

série de fatores que possam contribuir para o desenvolvimento vital na vida dos 

idosos. Várias iniciativas foram criadas para melhor atender as reais necessidades 

dos idosos na área da saúde para favorecer e garantir um envelhecimento digno 

com melhores condições de vida. 

Para os (as) autores (as) Veras; Oliveira (2018) tratar o envelhecimento 

da população de forma isolada não é o bastante, pois se deve priorizar viver com 

qualidade de vida e com condições dignas de sobrevivência. Prolongar a vida 

valorizando-a depende de fatores estruturais que inicialmente foi adotado em países 

desenvolvidos, e tem sido bem crescente também em países em desenvolvimento 

como é o caso do Brasil. Com o aumento dessa demanda requer mais prestação de 

serviços de saúde. 
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Paralelamente a isto, elas trazem uma abordagem sobre a insuficiência 

de recursos para dar resposta a essa demanda que se expandia todos os dias. 

Sobretudo no aumento dos serviços de saúde hospitalares em que os idosos de 

certa forma são mais acometidos nas internações, em comparação as outras face da 

vida. Nessa face as doenças são mais frequentes, bem como as doenças crônicas 

que requer um cuidado continuo para um acompanhamento do seu quadro de 

saúde. 

Nessa perspectiva percebemos que de fato os idosos necessitam de um 

olhar mais diferenciado para seu prolongamento de vida, mas, sobretudo com 

saúde, sendo mais saudáveis, são paradigmas a serem enfrentados para os idosos 

passarem a fomentar uma vida com dias saudáveis.  

Ainda baseado nos/nas autores(as), relatam que deve existir uma quebra 

de paradigmas sobre os conceitos formados em relação aos idosos, que foram 

construídos ao longo da historia. É necessário integrar os idosos na sociedade, no 

seu convívio diário, buscar novas formas de lidar com suas mudanças de vida, 

buscar uma justiça social e a equidade nos serviços de saúde à essa demanda 

(VERAS; OLIVEIRA, 2018, p. 2). 

Cabe salientar que o idoso no Brasil por volta da década de 1960, ainda 

não existia uma representação significativa no País. No entanto, eram somente 

ações caritativas insuficientes para atender suas necessidades básicas. Assim 

aconteceu um despertar dos idosos para o poder público, com seminários regionais 

em vários estados do Brasil que enriqueceram os estudos sobre os idosos.  

(RODRIGUES, BARROSO, 2001). 

A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 230, fala que os idosos 

ganharam direito e garantias legalmente assegurados, sendo a família, a sociedade, 

e o Estado responsáveis pela defesa dos mesmos, garantindo sua participação na 

comunidade, cuidados com sua vida em virtudes de procurar atender as 

necessidades e vulnerabilidades desse grupo etário. Temos também como um 

avanço e marco a criação do Sistema Único de Saúde (SUS); a Lei Orgânica da 

Saúde nº 8.080 de 1990; Política Nacional de Saúde do Idoso - PNSI, dentre outras 

a favor de garantias de direito da pessoa idosa. 

Foi criada a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idoso - PNSPI, através 

da Portaria Nº 2.528 de 19 de Outubro de 2006, que veio para fomentar uma política 
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de saúde voltada para essa categoria. Essa Política veio de certa forma para dar 

respostas questionadas anteriormente. 

 

A finalidade primordial da Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa é recuperar, manter e promover a autonomia e a 
independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas 
e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os 
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. É alvo dessa 
política todo cidadão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de 
idade. (BRASIL). 

 
A Política trouxe inovações e pressupostos para efetivar e fortalecer 

compromissos no tocante a manter e promover melhorias para a saúde dos idosos. 

É um avanço que vai contribuir na vida dos idosos no que se refere aos cuidados,  a 

sua autonomia, ações de cunho tanto individual como coletivo, dentre outras.“A 

capacidade funcional surge, assim, como um novo paradigma de saúde, proposto 

pela Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa - PNSPI.” (Ministério da Saúde, 

2006). 

Segundo os(as) autores(as) Veras; Oliveira (2018), a criação da PNSPI foi 

de suma importância para dar mais visibilidade na implementação de medidas e 

ações voltadas para esse público crescente. Potencializando o foco no 

envelhecimento saudável, no sentido de aprimorar condutas na prestação de 

serviços, acompanhamento contínuo e avaliações baseada na prática. 

Os(as) autores(as) enfatizam que existe uma grande problemática a ser 

enfrentada nos modelos assistenciais atuais, que é tratar somente a doença, 

sobretudo, quando o sujeito é acometido por doenças crônicas que requer um 

acompanhamento e controle. Com isso, deve ser analisada a saúde do idoso de 

forma integral, buscando as parcerias, as redes de apoio, não centralizar somente 

na cura de uma determinada patologia, mas buscar mecanismos e estratégias para 

controlar a doença crônica e impedir as perdas funcionais. “A idéia é monitorar a 

saúde, não a doença; a intenção é postergar a doença, a fim de que o idoso possa 

usufruir seu tempo a mais de vida com qualidade”. (VERAS; OLIVEIRA, 2018, p.5). 

 

Os modelos de atenção para este segmento etário precisam ser 
centrados na pessoa, considerando suas necessidades especiais. O 
cuidado deve ser gerenciado desde a entrada no sistema até o fim 
da vida, com acompanhamento constante, pois os idosos possuem 
especificidades decorrentes de doenças crônicas, de fragilidades 
orgânicas e sociais. (VERAS, OLIVEIRA, 2018, p.5). 



12 
 

 

A centralidade deve ser realizada na pessoa e não somente na doença, 

levando em consideração as especificidades e as singularidades de cada pessoa. O 

cuidado com a pessoa idosa deve ser de forma integral e horizontal, desde a porta 

de entrada do sistema de saúde até sua finitude, com seus devidos 

acompanhamento contínuo para o controle dos agravos de saúde.  

A PNSPI dispõe como porta de entrada do SUS para os idosos, a 

Atenção Básica de Saúde da Família e as redes de serviços especializados de 

média e alta complexidade. Trabalhar com a promoção e prevenção de saúde na 

atenção primária é de suma importância para amenizar futuros agravos nas doenças 

crônicas dos idosos. “A estratégia de Saúde da Família visa à reorganização da 

Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.” 

(Ministério da Saúde, 2006). 

Na Atenção Básica / Saúde da Família o atendimento para os idosos 

acontece por meio de demanda espontânea ou por busca ativa, realizada através 

dos profissionais de Saúde durante as visitas domiciliares, coletando dados para 

promoção e prevenção da saúde do idoso. Esse trabalho é norteado pelo princípio 

da territorialização, uma equipe é responsável pelas famílias deste território, 

realizando acompanhamento e controle das doenças crônicas. “Esse diagnóstico é 

influenciado por diversos fatores, tais como o ambiente onde o idoso vive, a relação 

profissional de saúde/pessoa idosa e profissional de saúde/ familiares, a história 

clínica - aspectos biológicos, psíquicos, funcionais e sociais - e o exame físico.” 

(Ministério da Saúde, 2006, p.13). 

Nessa relação saúde/pessoa é necessário os profissionais de saúde 

transmitirem muita confiança para os usuários, segurança, ética, e acima de tudo 

tratar o usuário com respeito, pois cada um carrega suas próprias historias de vida , 

seus costumes, tradições, e seus hábitos que fazem parte de seu cotidiano de vida.  

A Estratégia Saúde da Família – ESF, foi reconhecida em 2006 pela 

Política Nacional de Atenção Básica – PNAB, como um novo modelo de 

reorganização da Atenção Básica com ênfase nas famílias. Seu fundamento está 

inserido na universalização, integralidade, equidade, hierarquização, 

descentralização e controle social. Todas suas ações possuem como foco as 

famílias. 



13 
 

É considerada porta de entrada dos usuários para um acesso rápido aos 

serviços de saúde, tendo o território como parte primordial na identificação das 

necessidades sociais e de integração com a comunidade. Levando em 

consideração suas especificidades e singularidades da realidade comunitária 

assistida pelas equipes, visando a saúde do usuário de forma integral.  E os idosos 

são os usuários mais assistidos pelas equipes de saúde. 

As autoras relatam que, apesar dos programas que existem para os 

idosos, como a Saúde da Família, ainda não são suficientes para tender as 

necessidades essenciais desta demanda crescente, sobretudo os idosos carentes 

financeiramente. Elas dizem que a Atenção Básica não alcança esses usuários em 

tempo hábil na promoção e prevenção de doenças e seus agravos. As doenças 

crônicas deixam sequelas graves, levando a internações nos hospitais públicos por 

vários dias, o que faz surgir à necessidade de mais apoio, como bem fala as 

autoras, 

 

A longevidade é acompanhada pela maior incidência e prevalência 
de doenças e condições crônicas que exigem dada a sua natureza, 
acompanhamento contínuo. As condições crônicas não irão 
desaparecer e, portanto, constituem o desafio deste século. Para 
reverter esses cenários serão necessários esforços coordenados e 
sustentados de tomadores de decisão e lideranças na área de saúde 
de cada um dos países do mundo. (CARBONI, REPPETTO, 2007, 
p.255). 

 

Na face da velhice as doenças crônicas estão quase que presente na vida 

dos idosos, pois demandam de inúmeros fatores para que os mesmos tenham uma 

qualidade de vida com hábitos saudáveis. Nessa perspectiva, percebemos que os 

dias com longevidade e saudáveis são necessários para que os idosos possam 

gozar de suas vidas com mais dignidade, se faz necessário medidas eficazes na 

efetivação e na garantias de seus diretos, assistência à saúde, políticos, sociais, e 

econômicos, dentre outros. 

Vale salientar sobre o papel da família sobre a vida dos idosos, que de 

certa forma alguns idosos se sentem abandonados pela própria família, em não 

permanecer no seio familiar, conviver entre amigos e em comunidade. “Essa 

situação rompe o contato vital com o mundo, favorece a inércia do corpo e rouba a 

possibilidade de ser e de conhecer.” (CARBONI, REPPETTO, 2007, p.257). 
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Ainda conforme as autoras, elas relatam sobre a questão da exclusão dos 

idosos no seu meio familiar, com alguns sinônimos pejorativos para caracterizar uma 

identidade para a pessoa idosa, com preconceitos e algumas denominações de 

negatividade que atrapalham seu desenvolvimento social na sociedade. Nesse 

contexto, observamos que eles costumam ser considerados inúteis, fardos, peso 

para sua família, sendo que de certa forma, sua condição social depende muitas 

vezes da sua condição de status e poder. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste estudo foi compreender as mudanças sociais para os 

idosos na fase de envelhecimento, no intuito de melhorar a longevidade de seus dias 

de vida. Com a perspectiva em aprofundar o nosso conhecimento sobre a temática, 

realizamos uma pesquisa bibliográfica para agregar valores sobre o tema, na busca 

de novas reflexões para desnaturalizar conceitos construídos sobre a vida dos 

idosos. 

Para tanto, com o aumento da expectativa de vida se faz necessário mais 

atenção por parte do Estado, da família, dos profissionais de saúde e de toda 

sociedade para com os idosos. Constatamos que a velhice é uma fase inerente ao 

ser humano que se apresenta de forma diversificada para cada pessoa, ela é 

heterogênea. 

Sugerimos ainda, a continuidade da pesquisa para uma melhor e sempre 

atual analise da situação do idoso em nossa sociedade, visto que vivemos num 

convívio social que muda com o tempo, somos seres mutantes e estamos em 

constante evolução. O que buscamos aqui é inserir cada dia mais os idosos de 

maneira salubre no contexto social, sem discriminação, com seus direitos 

constitucionais realmente sendo executados a contento.  

E assim, concluímos, observando a importância de uma vida saudável 

para os idosos, para fomentar uma política de atenção à saúde mais atuante nas 

promoções e prevenção de doenças crônicas e seus agravos. Quanto melhor e mais 

saudável o idoso estiver, mais atuante dentro dessa nova realidade social vigente 

ele estará, tendo as suas garantias de seus direitos atendidas, uma justiça social, 

sua independência e autonomia, entre outros. 
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