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INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA PARA UM ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL

O envelhecimento populacional é um processo inevitável e universal envolvido por
estereótipos e preconceitos. As mudanças biopsicossociais podem levar os idosos à exclusão
social. Ações de caráter protetivo e de preservação e incentivo a qualidade de vida, que
possibilite a inclusão social do idoso por meio da proteção social e garantia de seus direitos, se
faz imprescindível.

Autores: Aureliane Cadengue Galindo
Instituições: Faculdade Integradas Qualis – Guarabira/PB
E-mails: aureliane.social@gmail.com

INTRODUÇÃO

OBJETIVO

MÉTODOS

RESULTADOS

CONCLUSÃO

As mudanças biopsicossociais (biológicas, psicológicas e sociais), inerentes ao avanço da idade
trazem perdas estruturais e funcionais, que diferem de um idoso para outro. Esses fatores
levam a sociedade a considerar o idoso como pessoa improdutiva e estagnada. Os aspectos
intrínsecos ao envelhecimento também estão relacionados às condições objetivas e hábitos do
seu contexto de vida, assim como, ao acesso a bens e serviços. Ainda, é visível uma incipiente
atenção ao envelhecimento por meio das políticas sociais, bem como, inclusão da população
idosa em programas e serviços que garantam sua qualidade de vida e autonomia. O suporte e
desempenho da função da família são essenciais para a inclusão do idoso, pois em
determinada fase, é ela que exerce a função do cuidado. Grupos de convivência, atividades
culturais, intelectuais, físicas e sociais promovem a saúde, o bem-estar psicológico e social aos
idosos. Ainda, o convívio social contribui para reestabelecer ou descobrir o seu potencial,
diminuição da ociosidade e solidão, desenvolvendo a autoestima e sentimento de
pertencimento.

Identificar aspectos inerentes ao envelhecimento e apontar quais são os meios que 
atualmente contribuem para a inclusão de idosos na sociedade e os seus benefícios.

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com foco sobre o envelhecimento humano. As bases 
de dados pesquisadas foram Scielo, Google Acadêmico e Portal de Periódicos Capes. O poder público, a família e a sociedade devem garantir ao idoso a participação e integração

na comunidade. A inclusão social é um fator de empoderamento do idoso e exercício da
cidadania ao passo que adquire e usufrui de uma vida mais saudável, ativa e participativa.
Para tanto, é necessário consolidar o debate sobre o lugar social ocupado pela população
idosa na realidade brasileira.


