
 

 

 
                  

ENVELHECIMENTO E SOLIDÃO EM PARINTINS: uma análise das condições de vida e 

saúde dos idosos residentes nos bairros Itaúna I e II 

 

Aline Costa Vieira1 
 
 

RESUMO 
 
É visível o aumento significativo dos idosos no mundo e uma 
parcela considerável de idosos que moram sozinhos. Este 
trabalho é uma análise das condições de vida e de saúde dos 
idosos que moram sozinhos nos bairros Itaúna I e II no 
município de Parintins. Objetivando identificar as condições 
socioeconômicas e de saúde dos idosos, sua percepção sobre 
o envelhecer sozinho e a solidão. Tendo como metodologia a 
abordagem quanti-qualitativo. Os resultados destacam idosos 
conscientes da solidão, que passam por problemas financeiros 
e de saúde. Nota-se a necessidade que família, poder público e 
sociedade somem esforços para garantir seus direitos. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento. Solidão. Condições de Vida. 
 
ABSTRACT 
 
The significant increase is visible of the elderly in the world and 
a considerable portion of elderly people living alone. This work 
is an analysis of the conditions of life and health of elderly 
people living alone in Itaúna I and II neighborhoods in the city of 
Parintins. In order to identify the socioeconomic and health 
conditions of the elderly, their perceptions about aging alone 
and loneliness. With the methodology to quantitative and 
qualitative approach. The results highlight the elderly aware of 
loneliness, that pass through financial and health problems. 
Note the need for family, government and society join efforts to 
ensure their rights. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Em diversos países, principalmente no Brasil, o envelhecimento populacional 

vem crescendo a cada dia. Um dos fatores mais importantes para que essa população 

esteja crescendo tão rapidamente é o avanço da tecnologia na área da saúde que tem 

possibilitado a longevidade.  

Sendo assim, o envelhecimento deixou de ser um fenômeno específico nos 

países desenvolvidos, e passou a aumentar nos países “em desenvolvimento” como o 

Brasil. Segundo Oliveira (2007), 

no Brasil projeta-se um contingente de trinta milhões de idosos para o ano de 2020, 
que representará a sexta população de idoso no mundo. Isso explica-se pelo 
processo de transição demográfica detectado a partir de 1970. Esse processo tem 
início com a redução da mortalidade e termina com a queda da fecundidade. A partir 
das mudanças nesses coeficientes que se dá a transição de uma população jovem 
para uma população envelhecida. (OLIVEIRA, 2007, p. 111). 

 

Em Parintins, o fenômeno do aumento do envelhecimento não é diferente. Nota-

se um crescimento significativo do número de idosos no município, seja em reuniões, praça, 

igreja, eventos sociais lá estão eles, corroborando com a suspeita de que cada vez mais as 

pessoas estão envelhecendo. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE (2010), a população residente na zona urbana de Parintins é de 65.511 

habitantes, sendo que 6.950 são idosos (zona urbana e zona rural).  

Diante de tal realidade, o crescente número dos idosos implica em aumento das 

demandas sociais e passa a representar um grande desafio político, social e econômico, 

pois ocorre a necessidade de efetivar as políticas de promoção à saúde, de assistência 

social e de grandes investimentos que possam garantir a qualidade de vida dos mesmos. 

Mas apesar de se ter a preocupação do envelhecimento com qualidade de vida, existe uma 

outra: A preocupação com idosos que moram sozinhos. 

Segundo os dados do IBGE, no Brasil, 81,2% da população reside em área 

urbana e no que se refere ao segmento ao idoso, há um aumento tanto de idosos como de 

idosas morando sozinhos devido às condições de vida urbana oferece. Há ofertas de 

serviços e que favorecem ou reforçam a possibilidade destes a morarem sozinhos. Em 

1991, a proporção dos idosos que moravam sozinhos era de 15,4%, no último censo a 

proporção subiu para 17,9% e em sua grande maioria 67% são mulheres prevalecendo um 

elevado índice de viúvas que contrastam com a alta proporção de homens casados. 

(BERZINS, 2003) 

Por morarem sozinhos, estes idosos acabam enfrentando algumas dificuldades 

como: financeira que os limitam em manter uma boa alimentação, aproveitar seus 



 

 

 
                  

momentos de lazer, comprar seus medicamentos, pagar suas contas mensais; dificuldades 

de habitação (muitas vezes o ambiente não é adaptado para prevenir o risco de quedas), 

não ter apoio de ninguém na hora em que adoece e para ajudá-los na realização das suas 

atividades diárias. Outro fator que é preocupante sobre os idosos que moram sozinhos é o 

sentimento da solidão que pode interferir na qualidade de vida dos mesmos. A solidão pode 

aparecer no idoso no momento em que seus filhos saem de casa em busca de melhorias de 

vida (estudo e trabalho) ou formação de outra família; a viuvez; as limitações físicas; a saída 

do mercado do trabalho que rompe os laços de amizade com seus colegas e amigos. 

Estes, assim como todos os outros idosos que residem com seus familiares, 

precisam de atenção tanto por parte da família, como da comunidade, sociedade e do poder 

público, para que assim, se possa efetivar de fato seus direitos a vida, à saúde, à educação, 

à alimentação, ao esporte, lazer, respeito e o direito de convivência familiar e comunitária. É 

diante dessa problemática de idosos que moram sozinhos e suas necessidades que esta 

pesquisa foi conduzida.  

 

2. O envelhecer sozinho em Parintins e a percepção dos idosos e 

profissionais de saúde 

 

O envelhecimento é uma etapa do ciclo vital que quase sempre é carregado de 

angústias, temores, inquietações, ganhos e perdas. Hoje, apesar do tema “envelhecimento” 

entrar em questão no cenário mundial e se difundir bastante nas sociedades, a aceitação 

dessa nova fase da vida não se dá de forma natural e espontânea para cada pessoa, visto 

que muitas vezes esta custa aceitar que está envelhecendo.  

O processo de envelhecimento sempre acompanha cada ser, a partir do seu 

nascimento até a morte, ninguém escapa desse processo da vida, pois a velhice faz parte 

de um processo contínuo. Não podemos deixar de destacar também, “que o processo do 

envelhecimento varia de individuo para individuo e de sociedade para sociedade, sendo este 

também influenciado pelo estilo de vida, pelas condições ambientais e pelo estado 

nutricional de cada indivíduo.” (OLIVEIRA, 2007, p.13). 

Apesar de se ter alguns estudos relacionados sobre o envelhecimento, para 

muitos indivíduos, envelhecer traz mais consequências negativas do que positivas nessa 

etapa da vida. O idoso teme adoecer, depender do outro, teme deficiências e teme pelo 

aumento do custo de vida. Curado (1998, p. 52 - 53), ao realizar um estudo sobre como é 

estar na velhice, destaca que as pessoas idosas fizeram mais referências sobre as 

mudanças que ocorreram em suas famílias, mudando assim, toda a dinâmica familiar. A 



 

 

 
                  

autora apontou que estar na velhice para as idosas representa algo difícil, visto que as 

questões que marcaram o depoimento de cada uma foram o sentimento de solidão [grifo 

nosso], de abandono, tristeza, desprezo e vazio. Esses sentimentos ocorrem por causa das 

perdas nesse período da vida, tanto familiares, sociais e profissionais, os filhos saem de 

casa, às vezes morre o cônjuge, reduzindo muitas vezes a família apenas em uma pessoa, 

como será percebido no decorrer dessa pesquisa. 

Outra questão relatada sobre o início da velhice na pesquisa da autora Curado 

(1998) foi o surgimento e o agravamento da saúde, em que se destacaram as dificuldades 

de memória, pressão alta e depressão, para as idosas, a doença foi motivo de preocupação 

e de tristeza, em que sua autonomia e vontade de viver foram abaladas. Mas esse é um 

processo normal da velhice, ocorrem agudizamentos de diferentes reduções e modificação 

do funcionamento de diversas funções. 

Dessa forma, é importante que se compreenda o que realmente o processo de 

envelhecimento, não vendo só os aspectos negativos dessa etapa da vida, mas percebendo 

que a velhice ou a graça da longevidade é uma conquista na sociedade atual. Porém, 

devido ao sistema capitalista deturpar a imagem desse processo, a sociedade acaba 

criando estereótipos e preconceitos sobre esse ciclo da vida. 

Devido no processo de envelhecimento acontecem algumas mudanças 

genéticas e acumulação de perdas evolutivas. O capital não aceita mais os idosos no 

processo de produção, busca mostrar uma ótica deturpada do envelhecimento, tendo o 

idoso como uma problemática para a sociedade. Encontramos nos textos estudados que a 

velhice carrega estereótipos, mitos, estigmas. Essas noções são construídas culturalmente, 

historicamente e socialmente. 

A visibilidade de expressão pública da velhice segundo Vaz (2003, p. 185), está 

associada às transformações econômicas e sociais provocadas pela revolução industrial no 

inicio do século XVIII, em que o envelhecimento passou a ser identificado como 

degeneração e decadência. Os idosos acumulam grandes dificuldades para acompanhar os 

processos de transformações. Segundo Bosi apud Almeida (2003), 

a sociedade industrial é maléfica para a velhice... Quando as mudanças históricas 
aceleram e a sociedade extrai sua energia da divisão de classes, criando uma série 
de rupturas nas relações entre os homens e na relação dos homens com a natureza, 
todo sentimento de continuidade é arrancado de nosso trabalho... A sociedade 
rejeita o velho, não oferece nenhuma sobrevivência à sua obra. Perdendo a força de 
trabalho já não é produtor e nem reprodutor. (2003, p. 42). 

 

O idoso no contexto capitalista não produz mais bens materiais e não geram 

mais riquezas, é uma pessoa menos produtiva diante das leis de mercado e leis de 



 

 

 
                  

consumo, afetando assim sua situação, ele é rejeitado porque perdeu sua força de trabalho, 

pois já não é produtor e nem reprodutor, o idoso é visto como um ser social em declínio.  

Com o avanço da tecnologia na área da saúde tem-se a possibilidade de se 

enfrentar de certa forma os grandes efeitos do processo do envelhecimento, e garantir uma 

velhice saudável para que todas as pessoas que envelhecem cheguem alcançar a 

longevidade, tendo em vista a criação de melhores técnicas para que haja a prevenção e o 

controle de doenças contagiosas e crônico-degenerativas, possibilitando assim a elevação 

de anos da população. Envelhecer hoje com saúde e tendo autonomia, se constitui como 

uma responsabilidade individual e coletiva, e que traz uma mudança significativa nos gastos 

do governo nessa área. 

Com o SUS (Sistema Único de Saúde), estabelecido através da Lei 8.080/90, 

houve a redistribuição de poderes e a redefinição de papéis, em que se estabeleceram 

novas relações entres os três governos. A partir da regionalização, a cidade de Parintins 

passa a ter a sua política de saúde dirigida de acordo com o SUS. Dessa forma, houve a 

implantação da Política Municipal de Saúde, que tem como seu órgão gestor a Secretaria 

Municipal de Saúde (SEMSA), atuando através da Portaria de Habitação NOB-SUS/01/02 

no ano de 2004, com adesão ao Pacto pela Saúde com o Termo de Compromisso de 

Gestão aprovado pela CIB em 30 de agosto de 2010. 

A SEMSA tem como missão: “Promover ações de prevenção, assistência, 

promoção e reabilitação em saúde para contribuir de forma continua com a melhoria de 

qualidade de vida da população de Parintins.” (Relatório da SEMSA, 2010) 

O município dispõe de 13 unidades de saúde, sendo que oito unidades ficam na 

zona urbana e cinco na zona rural. A SEMSA, oferta serviços na área de gestão, prevenção 

e assistência, sendo que, a atenção básica se dá através da estratégia da Saúde da Família 

e a estratégia de Agentes Comunitários. Esse tipo de Atenção Básica funciona como porta 

de entrada do sistema de saúde. E a outra é atenção de média complexidade em que são 

inclusos atendimentos ambulatoriais especializados como: consultas, urgência/emergência, 

apoio diagnóstico e dentre outros serviços. 

No que se refere a atenção básica o município de Parintins executa ações de 

atenção à Saúde do Idoso, em que se desenvolvem ações de incentivo a participação 

destes em grupos, estimulando à prática de hábitos saudáveis como (reuniões mensais, e 

caminhadas), também há a atividade de prevenção de quedas e orientações aos familiares 

quanto aos cuidados e corresponsabilização na saúde do idoso pela família. (Política 

Municipal de Saúde de Parintins/SEMSA). 



 

 

 
                  

É no momento de maior necessidade como no caso a doença que o idoso 

precisa de alguém que possa estar lhe acompanhando. É nesse momento também que ele 

vivencia com mais intensidade o sentimento de solidão, que ele precisa de alguém para lhe 

dar atenção, carinho e fazer suas atividades básicas do dia a dia como o preparo da 

alimentação, lavar suas roupas, conversar e até mesmo de dar seus remédios no horário 

certo. 

Os idosos do bairro Itaúna I e II são atendidos no Posto de Saúde Irmão 

Francisco Galliane, E ao perguntar se eles têm dificuldades de acesso ao posto 16,7% diz 

encontrar dificuldades de acesso ao Posto, às vezes o mesmo acaba se perdendo no meio 

do caminho. E 83,3% não têm dificuldade de acesso visto que suas casas são próximas do 

Posto e ainda conseguem se locomover. 

O artigo 15 do Estatuto do Idoso estabelece que, o idoso goza do direito à saúde 

com acesso universal e igualitário, indagamos também aos profissionais como se dá o 

processo de atendimento desses idosos que moram sozinhos no Posto de Saúde, alguns 

destacaram que: [eles são acompanhados pelos ACS, enfermeiros, técnicos, têm consulta 

com médico e quando necessário são encaminhados para a assistente social]. (M.V, 

enfermeiro, pesquisa de campo, 2012). 

Indagou-se ainda se há diferença no atendimento do idoso que vive sozinho 

para o idoso que vive com sua família. Os profissionais que revelaram que há diferença no 

atendimento destacaram que [com o idoso que mora sozinho tem sim essa diferença porque 

tem idosos que não conseguem cuidar de si mesmo.] (.M.V, enfermeiro, pesquisa de campo, 

2012). A assistente social, na fala abaixo, destaca que o idoso que mora sozinho deve ter 

atendimento diferenciado, pois o mesmo pode sofrer, pela condição de isolamento. 

Acredita-se que é preciso fazer essa diferenciação pelo motivo do idoso estar 

vulnerável à depressão, a doenças, e é no momento do atendimento que ele tem a 

oportunidade de expressar-se, de falar o que acontece no seu dia a dia, conversar sobre 

sua família. É nesse momento em que se pode perceber que o idoso sofre com a solidão e, 

segundo Barreto apud Oliveira (2007), 

O sentimento de solidão geralmente ocorre quando se procura companhia de 
alguém e não se acha, quando as palavras não encontram um ouvido para escutá-
las e se deterioram em ruminação; quando a dor, a saudade, a mágoa tornam-se 
muito pesadas por falta de um ombro amigo onde derramar as lágrimas; quando o 
alegre é percebido ou lembrado, mas não se atualiza em rir junto; quando já não se 
conta inteiramente com alguém ou em ninguém se consegue confiar. (BARRETTO 
apud OLIVEIRA, 2007, p. 131). 

 

Alguns estudos indicam que a solidão é um dos sentimentos que mais tem 

atingido os idosos no mundo todo. Sendo assim, a pesquisa buscou dialogar o referencial 

teórico sobre o envelhecimento e a solidão, analisando a percepção dos idosos e dos 



 

 

 
                  

profissionais entrevistados durante pesquisa de campo, sobre o envelhecer sozinho em 

Parintins. Buscou-se saber por que os idosos moram sozinhos, se são escolhas individuais, 

consequência da saída dos filhos de sua casa ou abandono. 

Um dos motivos principais que os idosos entrevistados destacaram foi o fato de 

estarem morando sozinhos por conta da saída dos filhos em busca de melhorias de vida 

(estudos e trabalho) ou formação de outra família. Nos últimos anos, muitas transformações 

ocorreram no plano socioeconômico no processo de globalização da economia capitalista, 

essas transformações também vêm interferindo na estrutura familiar, nas relações 

familiares, e como consequência surgem os novos arranjos familiares. Segundo Oliveira 

(2007): 

As demandas da vida moderna exigem dos demais membros da família investimento 
maior do número de trabalho e nas condições de vida, cada vez mais distantes da 
vida familiar. Por essa constatação é possível interferir que também os fatores 
relacionados ao cotidiano da vida moderna estejam colaborando para o isolamento e 
a solidão desses idosos. (OLIVEIRA, 2007, p. 113) 

 

Nesse processo da modernidade, os filhos, os netos, ou qualquer outro membro 

familiar buscam melhorias de vida, alguns vão embora, casam, constroem outra família. Nas 

observações e nas entrevistas, foi percebido que muitas vezes os idosos não têm atenção 

de um membro familiar, e que muitas vezes são os profissionais que tem que realizar a 

busca da família para que esses possam dar assistência aos seus idosos. 

Ao perguntar aos idosos como eles se sentem morando sozinhos, percebe-se na 

fala de alguns idosos o sentimento de tristeza por estarem sozinhos. As falas que 

expressam o “estar bem” vem acompanhada de uma expressão de conformismo, de 

impotência ante a situação. Os idosos destacam que a saída dos filhos, a perda dos entes 

queridos é um processo dolorido, mas que eles tiveram que se acostumar com a situação, 

também tiveram que se adaptar com a saída do mercado do trabalho, em que a aliança com 

seus colegas foram também rompidas. Segundo Beauvoir (1990) apud Oliveira (2007): 

a tristeza das pessoas idosas não é provocada por um acontecimento ou 
circunstâncias singulares; ela se confunde com o amargo e humilhante sentimento 
de sua inutilidade, de sua solidão no seio de um mundo que só lhes tem indiferença. 
(BEAUVOIR, 1990, apud OLIVEIRA, 2007, p. 136) 

 

Toda a tristeza do idoso sempre vem acompanhada de muitas perdas que ele 

tem que enfrentar ao longo de sua existência, e que querendo ou não tem que se acostumar 

com esse processo, acaba chegando um tempo que precisa conformar-se em viver 

sozinhos. 



 

 

 
                  

Ao falar de solidão, a autora Oliveira (2007) cita em seu texto o autor Rúdio 

(1993) em que este descreve que a solidão tem dois sentidos: um amplo e outro restrito. 

Sendo assim, para este: 

no sentido amplo a solidão equivale ao isolamento, indicando uma situação em que 
o individuo ou grupo se encontra separado de outras pessoas, significando que o 
processo de relacionamento se encontra prejudicado por causa do rompimento ou 
diminuição do contato humano com os outros. Esse isolamento pode produzir dentro 
da pessoa o sentimento de estar sozinha, percebendo-se isolada. A solidão no 
sentido restrito não visa diretamente o relacionamento com outras pessoas, e sim a 
experiência interior de abandono. O que caracteriza esta solidão é a consciência que 
o individuo tem de estar sozinho, mas acompanhado de um sentido penoso de 
desamparo e de uma carência premente de alguém que lhe possa dar apoio. Sendo 
assim, a percepção de estar sozinho, o sentimento de desamparo e a necessidade 
de alguém forma os três elementos constitutivos da solidão. A maneira de vivenciá-
los depende de quem os experimenta e do momento em que experimenta. (RÚDIO, 

1993, apud OLIVEIRA, 2007, p. 133). 
 

É preciso diferenciar isolamento de solidão, o isolamento ocorre quando uma 

pessoa por mais que esteja acompanhada por outra se sente vazia, esta pensa que é 

incapaz de fazer algo de bom na vida, se sente diferente dos outros, esta é percebida pelo 

outro e é outro que indica que a pessoa está se isolando, já a solidão, é um sentimento em 

que a pessoa está só, ou em estado de abandono, a pessoa se sente cortada pela outra, ela 

é submetida a um descaso, a solidão é algo subjetivo e só saberá que a pessoa está em 

solidão quando esta chegar e comunicar que se sente sozinha. 

A solidão é um fenômeno que vem atemorizando a população brasileira, 

atemoriza o jovem, o adulto, a pessoa idosa, e isso se deve por vivermos em uma 

sociedade que é assinalada por injustiças sociais e por ameaças, e fica difícil viver com 

dignidade. 

Na percepção dos idosos, solidão é o sentimento de sentir-se só, de tristeza, 

mas para alguns estudiosos, a solidão dos idosos já não é mais aquela em que se está 

sozinho em seus lares, em asilos ou em qualquer outro lugar onde o idoso possa se 

encontrar, mas também aquela em que se está sozinho geracionalmente, em que não se 

tem mais ninguém para dividir suas dores e emoções com quem seja capaz de escutá-los, 

compreendê-los e acima de tudo sem ter que dar explicações. 

Oliveira (2007) relata sua experiência em trabalhar com os idosos, lhe faz 

acreditar que a velhice se torna um terreno fértil para que haja o fortalecimento da solidão, 

pois é nessa fase o idoso sofre ao longo de sua existência muitas perdas, e principalmente 

de seus entes queridos como amigos e familiares. (p. 112) 

Barreto (1992) apud Oliveira (2007, p. 128): 

afirma que a solidão é um sentimento forte encontrado na velhice. Esta pesa não 
como um sentimento, mas como uma maneira de ser. Para o autor, a solidão está 
ligada com algumas realidades enfrentadas pelo velho como a aposentadoria, o 
relacionamento com a família, relações amorosas e até mesmo a baixa auto-estima. 



 

 

 
                  

 

Muitos idosos enfrentam esse estado, pois estes têm que encarar várias 

situações nessa fase, como a saída do mercado de trabalho e a ruptura com os colegas por 

causa da aposentadoria, muitas vezes também acontece o distanciamento de amigos e 

vizinhos por causa da mudança de domicílio, aparecimento de doenças que os 

impossibilitam de participar das atividades sociais com seus amigos e familiares, e muitas 

outras situações e perdas que a vida impõe.  

Por morar sozinho o idoso pode ser acometido por problemas de saúde, sendo 

assim, os profissionais destacam a saúde do idoso também começa a ficar debilitada por 

muitas vezes ele se sentir triste, a solidão acaba atingindo todo o corpo, e eu conheci 

pessoas que não queriam mais viver, que preferiam morrer. (M.S, assistente social, 

pesquisa de campo, 2012). 

Sabe-se que todo ser humano tem a necessidade de se relacionar com outras 

pessoas. Ao indagar aos entrevistados se costumam a participar de atividades que 

possibilitem o contato com outras pessoas, obtivemos como dado que, 100% dos 

entrevistados responderam que não costumam participar de atividades em que possam 

manter contato com outras pessoas. Segundo Cavalcante (s,d) apud Oliveira (2007), 

o homem é um ser, e como tal tem inato a tendência de se relacionar e viver em 
grupo, com o qual troca suas experiências, sedimenta suas vivências e emoções. 
Neste caso, o idoso sadio não busca a solidão, não quer se isolar, como falsamente 
se tenta compreender. A solidão não é uma opção. Ele é impulsionado por algumas 
razões, como a limitação física: a locomoção, a visão e a audição diminuídas 
restringem as possibilidades de sair, de andar, de ouvir e de enxergar. Não há a 
mesma disposição de antes, é mais complicado sair e visitar os amigos. O círculo de 
amizade vai se restringindo, as perdas são substanciais; as amizades vão 
gradativamente deixando de participar do seu mundo. Esta situação se agrava se o 
idoso não tiver a capacidade de fazer novas amizades, seja pela restrição espacial 
como também pela dificuldade de atualizar-se. 

 

Mas para mudar essa situação, é preciso que a pessoa idosa possa cada vez 

mais se relacionar com outras pessoas, que tenha mais contatos sociais, seja na família ou 

na participação em grupos em que o Estado ou o Município viabiliza através de grupos de 

convivência para os mesmos não sentirem o sentimento da solidão, estes podem estar 

inseridos nesses espaços, participando de atividades culturais, educacionais, de lazer, 

praticando esporte e acima de tudo fazendo amizades, melhorando assim sua qualidade de 

vida. 

Todo idoso tem o direito à convivência familiar e comunitária, e este direito está 

assegurado no Estatuto do Idoso, que em seu artigo 3º diz: 

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar 
ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 



 

 

 
                  

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. (Estatuto 
do Idoso, 2006, p. 1) 

 

O idoso deve gozar de todos os direitos necessários para a sua vida como pode 

ser visto acima quando foi citado o artigo 3º do Estatuto do Idoso. Estes obtiveram diversas 

conquistas como a implementação de políticas públicas e sociais, estas deixaram de ser 

meros benefícios e passaram a ser entendidas como direito e garantias normativas. 

O painel construído nessa pesquisa mostra o quão importante essa investigação 

é relevante por traduzir as inquietações, angústias e vantagens do envelhecer sozinho na 

cidade de Parintins e como as políticas públicas devem considerar esse perfil de cidadão 

como peculiar, implementando os serviços já garantidos, como a saúde, de forma a criar 

estratégias de valorização e proteção dessa faixa etária. Berzins (2003) ao tratar do 

fenômeno de idosos morando sozinhos destaca que [...] viver só pode ser, portanto, um 

estágio do ciclo de vida e poder estar refletindo preferências e não abandono ou 

negligência. (BERZINS, 2003, p.32) 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabemos que o processo do envelhecimento é uma etapa do ciclo vital de todo 

ser humano e que este é carregado por angústias, perdas, ganhos e temores, em que 

muitas vezes a aceitação dessa fase não se dá de forma natural e espontânea para cada 

indivíduo, fazendo com que este custe a aceitar que está envelhecendo. 

Ao discutir sobre o processo do envelhecimento, observa uma inquietude quanto 

a esse processo em alguns idosos e estes não souberam responder como se dá essa etapa 

na vida deles, mas alguns chegaram a relatar que envelhecer é um processo natural da vida 

que todos nós iremos passar, destacaram também os desafios que encontram nessa fase e 

dos ganhos que têm. Assim também, os profissionais chegaram a relatar que envelhecer é 

um processo natural que ocorre na vida de cada indivíduo. 

Neste trabalho teve-se a oportunidade de conhecer como são as condições 

socioeconômicas e de saúde dos idosos. A pesquisa apontou que são idosos que possuem 

baixa renda e que enfrentam dificuldades financeiras para arcar com todas suas despesas, 

não priorizando momentos de lazer para poder priorizar alimentação, remédios e contas 

fixas. Possuem moradia própria, mas que não são devidamente adequadas para que o 

idoso possa se locomover para prevenir os acidentes domésticos. Quanto à saúde muitos 

não costumam fazer consulta médicas periódicas, e isso se deve ao acompanhamento 

frequente dos agentes comunitários de saúde e de outros profissionais a estes que orientam 



 

 

 
                  

quanto a essa necessidade. Metade dos idosos entrevistados tem algum problema de 

saúde, e por morarem sozinhos, tem o sentimento da solidão, pois nesse momento de maior 

necessidade precisa de alguém para lhe dar afeto e realizar suas atividades diárias dentro 

de casa.  

Esta pesquisa buscou, sobretudo, verificar sobre a percepção do idoso e dos 

profissionais na área de saúde sobre o envelhecer sozinho e solidão. Alguns estudos 

apontam que a solidão é um dos sentimentos que mais tem atingido os idosos no mundo 

todo. Segundo Fernandes (2007), “solidão significa “sensação ou situação de quem vive 

afastado do mundo ou isolado no meio de um grupo social”. (Dicionário Houaiss, 2003). 

Por todos os fatores que podem levar o idoso a solidão, a família é a principal 

peça para que o idoso se sinta tranquilo. Mas também não só a família precisa se preocupar 

com o seu idoso, mas a comunidade, a sociedade e o poder público, em que possam lhe 

garantir os direitos à educação, ao lazer, à saúde, à liberdade, dignidade, respeito e 

convivência familiar e comunitária.  

Enfim, adentrar na realidade do idoso que mora sozinho no município de 

Parintins, nos proporcionou um crescimento tanto acadêmico como pessoal, nos permitindo 

conhecer e analisar como está sendo seu processo de envelhecimento, suas condições 

socioeconômicas e de saúde. Portanto, esta pesquisa é de grande relevância para a 

população parintinense, visto que são poucos os estudos que buscam compreender a 

concepção do envelhecer sozinho para antever processos mais recorrentes daqui em 

diante, pois a tendência sermos uma população cada vez mais envelhecida, com 

necessidades de políticas públicas mais integrais e universais. 
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