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    INTRODUÇÃO  
    A velhice é uma fase inevitável para qualquer ser
humano com privilégio de viver por muitos anos, não
obstante, a fase esta que também se faz acompanhar
de muitas necessidades como disposição física, bem-
estar, saúde entre outras. Contudo, a questão de saúde
muitas vezes pesa mais em relação aos outros
conjuntos de necessidades na vida das pessoas idosas,
porque ela torna-se determinante para um gozo
adequado de todas outrasnecessidades. A classificação
de pessoa como idoso depende da idade determinada
pela legislação constitucional de cada país, no caso
brasileiro, segundo o Estatuto de Idoso instituído em
2013, considera-se idosa a pessoa com idade a partir de
60 anos.
    A nível legislativo e social, compreende-se que
alguém a partir dessa idade, necessita de cuidados
especiais e assistências com vista a melhorar a
qualidade da sua vida. O bem-estar do idoso abrange
qualidade física, mental e outros cuidado que evitem
doenças crônicas ou genéticas, uma vez que a fase de
velhice os tornam mais frágeis e propensos as diversas
doenças desencadeadas por condições vividas ao longo
da vida. Recomenda-se por isso um acompanhamento
médico e exames de rotina com intuito de monitorar o
estado de saúde do idoso.
   Os cuidados com saúde do idoso é de extrema
importância não  só  para o próprio,  mas também para  
as pessoas que convivem com ele , porque podem
também usufruir das vantagens dessa boa disposição.
   Um idoso com boa qualidade de saúde tende a ser
mais ativo na sociedade, oferece vantagens seguras a
sociedade e o país como um todo, os ganhos não se
limitam apenas ao seio familiar, o que torna de suma
importância a contribuição de toda a sociedade no
bem-estar de idoso  um ato  relevante. 
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   Os cuidados com a velhice não se limitam também
apenas as visitas e controles médicos, a importância de
boa uma boa dieta alimentar no dia a dia assim como
práticas de atividades desportivas, leituras e relações
interpessoais contribuem para tornar-se uma pessoa
saudável física e psicologicamente.  
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     CONCEITO DE PESSOA IDOSA

    O conceito de pessoa idosa pode variar de país para
país. No Brasil é considerado pessoa idosa: aqueles
indivíduos que possuem idade igual ou superior a 60
anos de acordo com o artigo 1° do Estatuto da Pessoa
Idosa e pela Organização Mundial da Saúde.

    Há alguns anos a pessoa idosa era definida somente
a partir das modificações que ocorriam no corpo e por
sua idade, porém é necessário entender que ocorrem
mudanças não são somente no aspecto físico, mas
também no campo do pensar, do sentir, do agir entre
outros, pois reconhecem quem são e com isso se
tornam mais ativos, independentes, com boa saúde
física e mental, ou seja estão em pleno envelhecimento,
mas de forma ativa.

     Portanto, “o idoso é um ser de seu espaço e de seu
tempo. É o resultado do seu processo de
desenvolvimento, do seu curso de vida. É a expressão
das relações e interdependências. ” (SÁ, 2022, p. 1119-24).

     Quando se atinge essa idade ou faixa etária a pessoa
passará a usufruir dos inúmeros direitos e garantias
estabelecidos pelo Estatuto da Pessoa Idosa, dentre
eles a garantia de acesso à rede de serviços de saúde e
de assistência social locais.
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    DIREITO À SAÚDE DO IDOSO
Você sabia?
    A Constituição Federal (1988) assegura no artigo 194,
intitulado “Seguridade Social”, a articulação entre as
políticas públicas de Assistência, Saúde e Previdência
para toda a população brasileira, com base na
universalidade, distributividade e equidade na
prestação dos serviços, além da diversidade da base de
financiamento. Se liga: os idosos estão incluídos nesses
direitos por serem pessoas com vulnerabilidades e
riscos derivados da idade e de outras variáveis de
saúde!
 
    O Estatuto do Idoso (2003) defende que a pessoa
idosa necessita de atenção integral à saúde através do
Sistema Único de Saúde (SUS), permitindo a
universalidade e igualdade das condições na forma de
serviços e ações, a fim de prevenir riscos, promover
direitos, proteger os idosos, recuperar seu quadro de
saúde e principalmente ofertar atenção digna no caso
de doenças decorrentes do processo de
envelhecimento.

Cuide-se!
    Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (2018, s.p.), “o Elsi-
Brasil apontou que [...] quase 40% dos idosos possuem
uma doença crônica e 29,8% possuem duas ou mais
como diabetes, hipertensão ou artrite. Ou seja, ao todo,
cerca de 70% dos idosos possuem alguma doença
crônica. [...] Atualmente, os idosos representam 14,3%
dos brasileiros, ou seja, 29,3 milhões de pessoas. E, em
2030, o número de idosos deve superar o de crianças e
adolescentes de zero a quatorze anos. Em sete décadas,
a média de vida do brasileiro aumentou 30 anos saindo
de 45,4 anos, em 1940, para 75,4 anos, em 2015”.
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    Esse cenário aponta que é de extrema importância
cuidar da saúde do brasileiro desde a infância,
promovendo ações de fortalecimento da alimentação
saudável, da prática de atividades físicas, da diminuição
no consumo de álcool e tabaco, e do diagnóstico
precoce de doenças.
 
Atente-se!
    O idoso tem direito a cadastramento territorial,
atendimento em ambulatórios, profissionais
especializados, informações, atendimento preferencial,
atendimento domiciliar, internaçãocom
acompanhante, medicamentos e atendimento
especializado em caso de deficiência. Cuidar da saúde
da pessoa idosa é um dever da família, da sociedade e
do poder público!
 
    O envelhecimento saudável é muito mais do que a
ausência de doença; é ter acesso a uma sadia qualidade
de vida! Procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais
próxima e se informe sobre os serviços oferecidos.
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     O DIREITO À ALIMENTAÇÃO 
   Ter uma boa alimentação também esta ligada ao
direito a saúde da pessoa idosa, pois é de grande
importância uma melhor nutrição na terceira idade que
pode contribuir na qualidade de vida e evitar o
aparecimento de algumas doenças. Por essa razão o art
14 do Estatuto da Pessoa Idosa garante que se a pessoa
idosa ou seus familiares não possuírem condições
econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao
poder público esse provimento, no âmbito da
assistência social, podendo assim o idoso pleitear
judicialmente a garantia de alimentos. Hábitos
saudáveis como atividades físicas, boa hidratação e
alimentação saudável é um direito a ser oferecido a
todos os idosos.

A qualidade da alimentação dos idosos depende de:

•Realizar refeições equilibradas;
•Cuidados com o preparo de alimentos;
•Consumir alimentos frescos e orgânicos (frutas,
•legumes e verduras) Carnes, pescado e ovos;
•Tubérculos (batata, batata doce, mandioca) cereais
(aveia, milho, arroz); 
•Leguminosas (feijão, lentilha, grão de bico, soja e
ervilha);

Evitar alimentos com:

•Excesso de sal, açúcar e cafeína; 
•Gorduras trans;
•Frituras;
•Bebidas alcoólicas;
•Refrigerantes e sucos industrializados;
   Práticas essas aliadas a atividade física e uma boa
hidratação.
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     PROTEÇÃO À  PESSOA IDOSA  
   A violência praticada contra pessoas idosas é
multifatorial. Entre os fatores e causas dessa violência,
elencamos os principais:

• Desvalorização e falta de respeito pela pessoa idosa;
• Desconhecimento da lei e dos direitos dos cidadãos
mais velhos; 
• Equivocada convicção de que o patrimônio das
pessoas idosas pertence automaticamente também
aos seus familiares;
• Ideia incorreta de que os familiares e as instituições
têm legitimidade para decidir em nome das pessoas
idosas;

ONDE POSSO DENUNCIAR OU SOLICITAR AJUDA? 

   O Disque 100, o aplicativo Direitos Humanos Brasil e o
site da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos
oferecem serviços gratuitos e funcionam 24 horas por
dia, inclusive em feriados e finais de semana para
receber denúncias e dar orientações. Além das
denúncias no Disque 100, no aplicativo Direitos
Humanos; tem-se:

• Delegacias Especializadas na Proteção ao Idoso, caso
no seu município não tenha delegacia especializada,
procure qualquer delegacia e denuncie;
• Conselhos Estaduais ou Municipais dos Direitos da
Pessoa Idosa;
• Ou procure o Ministério Público mais próximo a sua
residência (Estatuto do Idoso – capítulo II).
• Em Teresina -Piauí, temos a Delegacia Especializada
de Segurança e Proteção à Pessoa Idosa, localizada em
Rua Governador Raimundo Artur de Vasconcelos, 955 -
Marquês de Paranaguá, Teresina - PI, 64002-508
Telefone: (86) 3216-5251 10

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsaPtcEPE2SBW0BEOkbHWkYBEF-_UQ:1670680105038&q=delegacia+de+seguran%C3%A7a+e+prote%C3%A7%C3%A3o+ao+idoso+-+teresina+telefone&ludocid=8781567581065348084&sa=X&ved=2ahUKEwjyssaxmO_7AhUCu5UCHYLSA8oQ6BN6BAgwEAI
https://www.google.com/search?q=Delegacia+Especializada+de+Seguran%C3%A7a+e+Prote%C3%A7%C3%A3o+%C3%A0+Pessoa+Idosa+de+Teresina+-+PI&oq=Delegacia+Especializada+de+Seguran%C3%A7a+e+Prote%C3%A7%C3%A3o+%C3%A0+Pessoa+Idosa+de+Teresina+-+PI&aqs=chrome..69i57.907j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 
Disque Idoso – 0800 141 00 01 (Paraná)

É um serviço telefônico gratuito no estado do Paraná,
ligado a um banco de dados, que coloca à disposição
da população orientações sobre os direitos da pessoa
idosa, presta informações eencaminha denúncias.
 
CEDIVIDA (Centro de Direitos à Vida da Pessoa Idosa
da Associação dos Amigos do Hospital das Clínicas) -
Paraná

É espaço virtual especializado na temática da pessoa
idosa que aborda conhecimento, Defesa de Direitos,
Prevenção e Promoção da Saúde, Cidadania, com
destaque para o Canal de Defesa de Direitos – CADEDI
que conecta as demandas dos profissionais e serviços
da rede de proteção aos órgãos reguladores da política
de atenção à pessoa idosa. Trata diversos temas como
Plano de Vida após os 60 anos; Longevidade; Saúde e
Bem-Estar; Atividades Físicas; Autocuidado; Prevenção
de Quedas; Modernização Social; Intergeracionalidadee
Inclusão Digital.

UNIDADES DO SESC

O Sesc, Serviço Social do Comércio, foi criado em 1946,
como compromisso de que empresários do setor
colaborariam com o cenário social por meio de ações
que beneficiassem empregados e seus familiares com
melhores condições de vida e desenvolvimento de suas
comunidades de residência. 

 
11



     REFERÊNCIAS 
BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da Pessoa Idosa. 
 Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-
br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-pessoa-idosa>
Acesso em: 19 dez. 2022.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Alimentação saudável
para a pessoa idosa: um manual para profissionais de
saúde. 2009.F
FEDERAL, Senado. Estatuto do idoso. Brasília (DF):
Senado Federal, 2003.

BRASIL. LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003
[Estatuto da Pessoa Idosa]. Disponível em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.
htm>. Acesso em: 9 dez. 2022.

BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL DE 1988. Disponível em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/con
stituicaocompilado.htm>. Acesso em: 9 dez. 2022.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Estudo aponta que 75%
dos idosos usam apenas o SUS. Disponível em:
https://portal.fiocruz.br/noticia/estudo-aponta-que-75-
dos-idosos-usam-apenas-o-sus. Acesso em: 17 dez. 2022.

MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma,
reformar o pensamento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
1999.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Assembleia
Mundial sobre envelhecimento: resolução 39/125. Viena:
Organização das Nações Unidas: 1982.

12



SÁ, JLM. A formação de recursos humanos em
Gerontologia: fundamentos epistemológicos e
conceituais. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan; 2002.
 
UM novo conceito de pessoa idosa. Portal do
envelhecimento e longeviver, 2018. Disponível em:
<https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/um-
novo-conceito-de-pessoa-idosa/> Acesso em: 19 dez.
2022.
 

13



UESPI
2022


