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DESAFIOS E IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO DO IDOSO NO ÂMBITO FAMILIAR E SOCIAL

O envelhecimento trata-se de uma fase natural do organismo que causa alterações
fisiológicas, estando acompanhado de fatores físicos e sociais como: dependência, solidão e
comprometimento funcional. Sendo um processo respaldado por políticas públicas voltadas
para a garantia de sua decorrência de forma saudável, com inclusão e oportunidade para uma
melhor otimização do envelhecimento durante a interação com a sociedade, muitas vezes
lidar com esse processo incita uma exclusão social em vista a progressão de debilidades de
suas dimensões físicas, cognitivas e o sentimento de inutilidade viabilizados pela
desvinculação do mercado de trabalho e de outras atividades que impõem um caráter de
contribuição socioeconômica familiar e da sociedade, coeficientes que tornam o indivíduo
propenso a problemas psicossociais.
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Os desafios para manter a pessoa idosa ativa, percorrem a busca pela extinção dos
sentimentos de invalidez provenientes dos fatores de debilidade homeostática do corpo e da
mente. Nesse sentido, o processo de inclusão social da pessoa idosa depende primeiramente
do suporte familiar, quais devem submeter o primeiro acolhimento a essa nova fase do
envelhecimento, tendo em vista que os idosos que convivem com familiares tendem a ser mais
ativos, participativos e não vulneráveis, com bons resultados na sua integridade física e
psicológica, incitando a importância dessa interação. O grupo de convivência que se trata de
espaços de inclusão social proporcionado ao idoso, para o desenvolvimento de diversas
atividades, nos desafios e limitações enfrentados durante a fase do envelhecimento, oferta um
suporte no enfrentamento da velhice, conflitos familiares, perdas, discriminação e preconceito
posto pela sociedade.

Abordar os principais fatores que contribuem para exclusão do indivíduo idoso na sociedade;
discutir acerca dos desafios do processo de envelhecimento e seu impacto no convívio social
do indivíduo idoso.

Trata-se de um estudo de caráter descritivo com análise qualitativa em pesquisas publicadas
entre 2016 a 2020, nas bases de dados SciELO e BVS.

A partir dos desafios encontrado na inclusão social do idoso dentro da sociedade é
fundamental a implementação de um acolhimento, a fim de promover uma inserção e
participação desses indivíduos no cotidiano da sociedade, de forma a torná-los ativos nos
diversos seguimentos no âmbito familiar e social.


