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Apresentação

A questão dos idosos no Brasil deve ser uma preocupação de toda a 

sociedade.

A expectativa de vida da população vem aumentando de forma progressiva 

desde os anos 80.

Ainda temos políticas frágeis que garantam atendimentos com dignidade 

para as pessoas mais velhas.

Se de uma lado superamos os grandes asilos onde idosos ficavam 

abandonados, ainda estamos distantes de uma realidade que, de fato, proteja 

os idosos. 

No Brasil temos poucos geriatras, poucas atividades culturais e esportivas 

voltadas para idosos e ainda uma Rede de Proteção Social muito 

dependente da família.

Ficar velho jamais pode significar perder o sentido da vida, o desejo de 

seguir em frente e novas realizações.

A velhice é sinal de que muita vida foi vivida e devemos ter a convicção de 

que muita vida ainda poder ser vivida, basta termos cuidados e motivação.
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3 - Visitar o geriatra duas vezes por 
ano é muito importante. 

1- Ninguém nasce velho. 

2 - A velhice representa uma vida 
cheia de histórias. 



6 - Visitar um médico ortopedista uma 
vez por ano é muito importante. 5 - Atividades esportivas devem ser

            constantes. 

4- Atividades culturais são 
fundamentais. 



10 - Idosos podem e devem 
namorar. 

9 - O idoso deve conhecer todos
           os seus direitos. 

8 - Conviver com amigos mantém
o idoso ativo. 

7 - Conviver com a família é muito 
importante para que o idoso não se

         sinta excluído. 



Clínica de Idosos 
Novo Momento 

12 - Idosos podem optar em morar 
em clínicas de idosos se assim

 o preferir. 

11 - Os idosos, se quiserem, podem 
mudar de vida. Sempre se pode 

recomeçar. 

14 - Idosos devem ter boa 
alimentação. 

13 - Idosos podem 
trabalhar.



Zenaide tem 80 anos.  Teve uma vida ativa e cuidou de seus 3 filhos.

Sempre produtiva no trabalho, na igreja e nas relações com os amigos procurou 

estar atenta a tudo que acontecia ao seu redor.

Aos poucos Zenaide foi desenvolvendo uma senilidade que a impossibilitou de viver 

sozinha.

Zenaide disse aos filhos que preferia ir para uma clínica pois se sentiria mais 

protegida.  E assim fez.

Os filhos a visitam sempre. 

Zenaide a cada dia tem mais dificuldade de se lembrar do presente, mas mantém 

uma forte relação com o passado.

Muitos amigos de Zenaide a visitam.

Zenaide não está desprotegida e nem sozinha. 

Zenaide, dentro de suas limitações, segue sorrindo e a proteção social que foi 

estabelecida para ela faz desta reta final de sua vida um momento de tranquilidade e 

afetos.

A família e os amigos, sempre presentes, mostram que estão próximos dela e 

preocupados com seu dia a dia.

O mais importante é que Zenaide não está sozinha.

Uma história real...
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