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RESUMO 
 
O presente trabalho se volta a estudar a viuvez masculina na 
velhice e suas repercussões, tendo por base o envelhecimento 
de forma geral da pessoa em nosso País. A perda de um ente 
amado é uma experiência profundamente desoladora, mas não 
é igual para todos. Muitos não estão preparados para a 
experiência da perda de um cônjuge. Para os homens, 
costuma ser devastadora, tanto física quanto psicologicamente, 
em especial quando idosos. A viuvez é um desafio maior para 
idosos que precisam superar a perda do parceiro de uma vida 
inteira. 
 
Palavras-chave: Velhice. Morte. Viuvez. 
 
ABSTRACT 
 
The present work presents a study of men´s widowhood on the 
old age and its repercussions, based on a most generic 
approach to the ageing process in our country. The loss of a 
loving being is a deeply painful experience, though not felt the 
same way by everyone. Many men are not prepared to live this 
experience, losing a spouse. To them it used to be devastating, 
as physically as psychologically, mainly being an elderly 
person. Widowhood is a bigger challenge to elders who need to 
get over the loss of a lifetime partner. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A conquista da cidadania feminina foi constituída na luta dos movimentos 

feministas em todo o mundo, trazendo às mulheres os direitos antes negados e de 

supremacia masculina, como, por exemplo, o direito ao voto. 

Mesmo com os ganhos advindos ao longo dos anos, observa-se, ainda hoje, que 

a mulher procura garantir direitos de forma igualitária com os homens, pois estes detêm 

praticamente uma hegemonia advinda de uma cultura de patriarcado que eleva o gênero 

masculino a uma condição de superioridade em relação ao feminino. Por esse traçado de 

conquistas, a mulher foi, ao longo dos anos, alvo de estudos e pesquisas que evidenciaram 

a mudança na construção de sua identidade social em contrapartida à masculina, bem como 

aos papéis que ambos desempenham na sociedade contemporânea. 

Com relação à conquista da identidade masculina, esta é arraigada de forte 

conexão com a racionalidade. Segundo o tema, Almeida apud Falcão (2009, p.33), comenta 

“[...] a tradição fortaleceu e institucionalizou uma forte conexão entre a racionalidade 
do homem e a sua identidade masculina, impondo-se aí o autocontrole da vida 
emocional, onde emoções, sentimentos e desejos seriam características femininas”.  

Conforme se compreende com base no que foi citado, homens e mulheres 

carregam e reproduzem os estereótipos e preconceitos impostos aos seus gêneros, e 

aqueles existem na medida do exercício de seus papéis sociais. Ainda sobre a matéria, 

Landi apud Escudeiro (2012, p.80), se posiciona: 

“Na cultura ocidental percebe-se uma repressão ao homem de expressar seus 
sentimentos, desde a infância o homem é reprimido a falar do que sente e é 
educado para guardar seus sentimentos”. 

Na cultura ocidental percebe-se uma repressão ao homem de expressar seus 

sentimentos, desde a infância o homem é reprimido a falar do que sente e é educado para 

guardar seus sentimentos. 

Depreende-se da interpretação desta passagem que o homem acaba por ser 

prejudicado pela forma como ele deve agir e pensar para que se encontre de acordo com os 

padrões considerados corretos e aceitos por uma maioria dominante da cultura ocidental. 

Congrega ainda com o seguinte pensamento de Veronezzi (2011), ao afirmar que, “[...] a 

cultura machista faz mal a si, prejudica o homem, reprime, molda e é responsável por 

grande parte de suas dificuldades emocionais e problemas pessoais”. 

Desta forma, ao se comportar de acordo com os costumes e valores de uma 

cultura ocidental machista e preconceituosa, o homem tem vários aspectos de sua vida 

prejudicados e um dos mais afetados com essa influência é ode teor emocional. 



 

 

 
                  

Com referência à forma como o homem se comporta perante eventos de perdas, 

como no caso da viuvez, Almeida apud Falcão (2009, p.33), indaga: “[...] como se dá, para 

um homem, o lidar com uma situação de mudanças em sua vida, como a morte da 

esposa?”. 

A autora busca em sua pesquisa analisar essa situação e argumentar sobre este 

processo. 

Desta forma, para um homem exercer seu papel masculino de manter-se forte, 

controlado, tomar decisões e não demonstrar emoções diante de situações adversas que 

podem acometer a qualquer pessoa em sua vida, o masculino deve se portar ante as 

situações de perdas e conflitos sem parecer vulnerável, inclusive ao enfrentar a viuvez. 

O que perpassa o inconsciente ou consciente de um homem, quando ele se 

encontra na velhice e torna-se viúvo? Que sentimentos são experienciados em seu interior 

quando acometido por uma situação adversa como a viuvez? Seus sentimentos são 

exteriorizados ou não? Buscam os suportes de apoio? Com base na discussão de Almeida 

apud Falcão (2009), chegamos a colaborar com as análises perante as inserções aqui 

reforçadas. 

Tais relatos referem-se a histórias de vida conjugal com mais de 50 anos de 

casamento, cujos relacionamentos são expressos pelos viúvos como sendo de um 

aprendizado muito grande, permeados por vivências tristes e conflituosas que existem em 

toda família; mas, sobretudo por vivências de alegria, companheirismo, afeto, doação e 

muito amor entre o casal. 

Os relatos e as observações ante essas experiências evidenciaram que a 

temática da morte era dialogada entre os casais, os quais tinham consciência sobre o 

processo de finitude e cuja preocupação pautava-se na discussão acerca de qual cônjuge 

“partiria” primeiro do que o outro. Nesse sentido, apontamos para os questionamentos há 

pouco citados, isto é, na medida em que os viúvos eram ouvidos e acolhidos na situação e 

expressavam alguns sentimentos, anseios e busca por sentido de vida.  

Assim, notamos que os primeiros sentimentos surgidos com a perda de uma 

companheira e de um relacionamento de comunhão e afeto entre os casais é que a perda 

foi sentida de forma bastante intensa, dolorosa e que ainda permanecia; principalmente pelo 

fato de não conseguirem exteriorizar por completo para a família, os seus sentimentos de 

dor e tristeza pela perda da companheira, e por assim agir, se comportando em 

conformidade ao que é esperado do gênero masculino. 

 

 



 

 

 
                  

 

 

2. VIUVEZ MASCULINA: uma reflexão necessária 

 

 

A palavra viuvez é conceituada por diversos autores. Para Doll (2002, p. 51), 

viuvez deriva do latim “vidua” que significa “ser privado de algo”. Já segundo Barbosa (2012) 

“na perspectiva sociológica, a viuvez, é um estado social no qual um cônjuge se encontra 

quando o outro morre”. Portanto, pode-se entender viuvez como uma condição a ser 

vivenciada quando da morte de um cônjuge, a qual está na maioria das vezes associada a 

uma experiência de sensação de perda e privação de um relacionamento ao qual o cônjuge 

sobrevivente teve por um grande período da vida. 

Assim, a morte de um cônjuge ou companheiro agrega à pessoa a característica 

do estado de viuvez, e ela passa a exercer esse papel social, isto é, estar na condição de 

viúvo ou viúva. Escudeiro (2011, p.20) dá ênfase à questão das perdas, citando: “Em tese, a 

perda mais difícil de enfrentar é a perda por morte, mas não se pode comparar perdas, pois 

cada indivíduo sente-se e reage a elas diferentemente”.  

A viuvez é um período da vida caracterizado pela perda do companheiro ou 

companheira, é um momento de ruptura da relação, de vivência e de cumplicidade existente 

ou não entre ambos. Sem dúvida, é uma das situações mais críticas de perda e uma das 

mais difíceis de superar, no entanto, como bem leciona o autor, cada pessoa vivencia de 

forma individual cada processo de perda e por isso não deve ser afirmado que uma perda é 

mais fácil ou mais difícil do que outra, contudo é inegável que a perda causada pelo estado 

de viuvez é uma situação peculiar e única. 

Conforme Motta, Apud Torres (2006, p.13), 

A perda do companheiro de vida é uma situação especial, não planejada, que 
provoca modificações na vida das pessoas. Representa, por sua vez, uma 
inesperada quebra do equilíbrio, real ou suposto, das relações familiares, sociais, 
econômicas, culturais, a qual faz com o indivíduo estabeleça novos arranjos em 
grupo. 

Como se pode depreender da interpretação ora transcrita, compreendemos que 

na maior parte dos casos a viuvez é uma situação inesperada e única, exatamente por não 

ser possível se planejar para ela, e por isso transforma a vida do cônjuge sobrevivente na 

experiência do luto. A perda pela morte quebra o equilíbrio de pessoa e, conforme o citado, 

pode ser real ou suposto, contudo tem influência nas relações estabelecidas por aquele que 

se tornou viúvo. 



 

 

 
                  

Na tese de Falcão (2009, p. 51) intitulada Homem não chora: um estudo sobre 

a viuvez masculina em camadas médias urbanas, a autora aponta alguns contextos 

históricos nos quais é relatada a vivência da viuvez masculina. Desta forma, por exemplo, os 

viúvos são vistos na antiga Roma como aqueles que “podiam usar suas servas, casar de 

novo ou tomar uma concubina”; já na alta idade média, “o homem era voltado para a luta e 

havia o prazer em matar [...] o viúvo é um personagem desconhecido, devido à alta 

mortalidade masculina provocada pelas violências privadas e públicas”; na Europa Feudal, 

“os viúvos caracterizavam-se por suas aventuras sexuais, apesar de sentir dor com a perda 

da esposa no parto”; e no século XIX na França, a referência ao viúvo, relata que “o luto do 

viúvo tem a duração de seis meses na capital e um ano no interior”. Segundo os estudos de 

Galicioli (2012,p.231), quanto aos significados de ser viúvo na atualidade apontam “muita 

solidão, incompletude, liberdade, falta de proteção,[...] estranhamento e isolamento”. 

Assim, pode-se observar que a viuvez masculina, de forma histórica, perpassa 

desde a não existência dessa figura em virtude da mortalidade masculina até a existência, o 

exercício e os significados desse papel social pelo homem viúvo na contemporaneidade. 

Compreendemos que a vivência desse estado de viuvez e a retomada da vida 

pelo viúvo vem permeadas desde o início pelos recasamentos ou as aventuras sexuais, o 

que pode ser associado à questão do cuidado e cotidiano presente na vida conjugal e, além 

disso, a referência à duração do luto do viúvo de forma diferenciada para aqueles que 

viviam em zonas urbanas ou rurais nos faz refletir também sobre os significados e rituais de 

luto conforme o meio e cultura na qual o viúvo está inserido e que de forma mais direta ou 

indireta pode a vir influenciar a sua vivência. 

No cotidiano dos idosos viúvos que acompanhamos, relatos sobre os rituais de 

luto e vivência da viuvez também foram observados. Assim, verificamos que foram 

cumpridos os rituais de velório e sepultamento com a presença de toda família e que o 

tempo de duração do luto era longo, contudo não havia a utilização de vestimentas pretas 

para simbolizar a viuvez, por exemplo. No que se refere aos recasamentos, as opiniões se 

dividem, pois existem tanto aqueles que não se casariam novamente quanto aqueles que se 

casariam. Entre aqueles que não recasariam, estão permeados por sentimentos de 

vergonha diante da família e da sociedade, bem como pelo sentimento de dor diante da 

perda da companheira. E entre aqueles que se recasariam, percebe-se que a necessidade 

de cuidados tanto pessoal quanto doméstico torna-se a mola mestra desse contexto. 

Ainda sobre a tese de Falcão (2009), ressaltamos também a abordagem que a 

autora faz quando aponta as considerações sobre viuvez do sociólogo Emile Durkheim, ao 

escrever que aquele autor aponta que o homem perde mais com a viuvez do que a mulher, 



 

 

 
                  

em virtude dos benefícios conjugais como os cuidados com o lar. Aponta também que os 

viúvos morrem mais e também contraem mais núpcias (recasamentos). 

Motta apud Falcão (2009, p.54) corrobora estas considerações de Durkheim, na 

medida em que, nos seus estudos, é revelado que, “passada a fase de choques afetivos e 

representacionais, transcorre entre a desvalia doméstica e o recurso aos saberes e ajudas 

de outras mulheres do grupo familiar [...] a maioria deles recasa logo, geralmente com 

mulheres mais jovens”. 

A questão do apoio da rede de suporte social, seja pela família ou por 

instituições ou terceiros, foi outro ponto exposto e observado pelos idosos viúvos dos grupos 

de convivência, ao apresentarem que a questão do recasamento é uma situação que pode 

causar um sentimento de vergonha diante da família e da sociedade, o que, associado ainda 

ao sentimento de dor vivido pela perda, subsidiaria o não recasamento; quantos também 

expressaram situações derecasamentos tendo por base a necessidade do cuidado! Nesse 

tocante ao cuidado, quando não eram supridos por uma nova companheira, os relatos 

expressavam que esses cuidados vinham, muitas vezes, mais de netos (as) do que de filhos 

(as), e que essa situação ampliava os sentimentos de tristeza e solidão. Observamos que, 

muitas vezes, a rede de suporte de apoio de que necessitavam vinham de netos, amigos ou 

terceiros e das instituições (como no caso dos centros de referência da assistência social – 

CRAS e seus serviços de convivência voltados para essa faixa etária ou de instituições e 

grupos religiosos). 

No dia a dia dos grupos de idosos que acompanhamos a questão referente ao 

apoio e\ou ajuda do grupo familiar existe e que nesse contexto a presença dos netos se 

sobressai em relação à presença dos filhos, principalmente no tocante à companhia, mas 

também em alguns cuidados pessoais. 

Nesse sentido Manonni, (1923, p.19) argumenta: “os netos e bisnetos servem 

muitas vezes como elo entre as gerações”. Podemos compreender com base no citado pelo 

autor que os descendentes de segundo e terceiro graus são verdadeiros elos vivos que 

ligam e estruturam as distintas gerações e relações dentro da família, e contribuem assim 

para a visibilidade de sujeitos invisíveis e\ou excluídos do seio familiar, como em situações 

onde a pessoa idosa se encontra negligenciada, violentada ou excluída por sua família. 

Verificamos que o recasamento não é uma regra a ser seguida pelo gênero 

masculino. Pode acontecer e, segundo estudos aqui contemplados, é mais frequente que 

aconteça; mas também pode não acontecer e isso depende de vários fatores internos e 

externos. Contudo, o cuidado doméstico e pessoal por meio da companhia seja de quem for 

(nova companheira\esposa, filhos (as) ou netos (as), torna-se importante e essencial para a 



 

 

 
                  

vivência da viuvez para o homem, sobretudo para o homem idoso, como forma 

principalmente de prevenção ao desenvolvimento de malefícios e de construção de 

perspectivas de vida por parte desse idoso viúvo. 

Com base na ficção cinematográfica, temos um exemplo de como a velhice em 

suas diversas heterogeneidades e vivências por parte de cada pessoa idosa podem ser 

compartilhadas entre esses sujeitos e servir de apoio nas respostas das questões que se 

expressam na velhice, como a viuvez. O filme Elza e Fred explana sobre isso. Nele, um 

idoso e viúvo, com hábitos rígidos e comportamentos orientados socialmente, encontra uma 

idosa com opostos comportamentos aos seus, se apaixona por ela e ai consegue vivenciar 

experiências que contribuem para a sua ressignificação e abertura para um novo olhar sobre 

a vida vivida. 

A importância do papel da família para que o idoso viúvo consiga enfrentar as 

dores da perda de sua companheira bem como exercer seus novos papéis, é de enorme 

valor. De acordo com Furlani apud Escudeiro (2011, p.180), a autora enfoca a importância 

da família para o enfrentamento de sua realidade e de suas perdas. Deste modo, a autora 

argumenta: 

O papel da família, importante em qualquer fase da vida, torna-se muito importante 
na velhice, é a única forma de desenvolver e manter o equilíbrio afetivo, físico e 
mental, propiciando uma maior segurança para enfrentar o sofrimento e a morte. 

Portanto, muitas das situações vividas e expressadas pelos idosos, são um 

reflexo de como o idoso se sente e se porta perante a sua percepção de sua fragilidade e 

limitações, deixando-os descontentes e por isso muitas vezes irritadiços, intransigentes e 

queixosos. 

É fato que a família na contemporaneidade se configura e assume variados 

modelos, tanto com referência à sua composição, quanto às suas relações internas e 

externas que resultam em novas formas de ser, agir, sentir e se vincular uns aos outros. 

Azevedo apud Escudeiro (2012, p. 89) acentua que: 

[...] as transformações societárias, os valores, as formas de sociabilidade 
vivenciadas, impactam e fragilizam as famílias de forma e intensidade diferenciadas 
[...] são muitos os casos em que os vínculos familiares são estabelecidos por 
consanguinidade ou aliança, mas frágeis em afinidades. 

Refletimos, então, no fato de que, em parte as relações familiares são muitas 

vezes estabelecidas por vínculo de consanguinidade ou mesmo por aliança, porém nem 

sempre esse vínculo sanguíneo ou de aliança se reverte em vínculo afetivo, causando uma 

falta de base para a construção de um equilíbrio perante as situações de viuvez na velhice. 

Por isso, faz-se necessário que a família seja preparada e fortalecida junto ao 

seu papel social de cuidados e vínculos, sobretudo por meio da aquisição de conhecimentos 

acerca do envelhecimento sobre a velhice e as repercussões de eventos como no caso da 



 

 

 
                  

viuvez podem acometer as pessoas idosas; e, desta forma, proporcione mais atenção, 

cuidado, proteção, respeito e dignidade para o idoso com o qual convive, e com isso possa 

influenciar o seu bem estar, a sua resiliência e atuar como objeto de satisfação e não como 

agente estressor para o cotidiano desse idoso. 

Sabe-se que a viuvez traz consigo características peculiares que conduzem a 

pessoa a passar por mudanças significativas em sua vida. Sobretudo na velhice, a viuvez 

pode fazer com que o velho vivencie situações, emoções e pensamentos para os quais não 

estava preparado, como, por exemplo: assumir uma nova identidade o “ser viúvo(a)”; 

assumir os papéis de responsabilidade do companheiro (a) como: os cuidados com a casa, 

com os filhos, com o trabalho; sentir-se só ou solidão; desenvolver problemas de saúde; 

sentir sintomas como ansiedade, insônia, cansaço; sentir-se em estado de liberdade; ter 

autonomia; recasar-se; hipervalorizar o passado como mecanismo de defesa; dentre outros. 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

 

Sabe-se que a viuvez traz consigo características peculiares que conduzem a 

pessoa a passar por mudanças significativas em sua vida. Sobretudo na velhice, a viuvez 

pode fazer com que o velho vivencie situações, emoções e pensamentos para os quais não 

estava preparado, como, por exemplo: assumir uma nova identidade o “ser viúvo (a)”; 

assumir os papéis de responsabilidade do companheiro (a) como: os cuidados com a casa, 

com os filhos, com o trabalho; sentir-se só ou solidão; desenvolver problemas de saúde; 

sentir sintomas como ansiedade, insônia, cansaço; sentir-se em estado de liberdade; ter 

autonomia; recasar-se; hipervalorizar o passado como mecanismo de defesa; dentre outros. 

No que se refere a essas características, Parkes apud Prinzantelli (2006, p.57), 

aponta que, com a perda do cônjuge, existem subsequentes “isolamento social, luto e a 

solidão” e revela ainda que, “quando o relacionamento do casal apresentava altas taxas de 

divergências conjugais e\ou dependência, o luto do cônjuge ocorre de forma mais severa e 

prolongada, com intensa solidão”. 

A autora ainda contextualiza o fato de que 

[...] a capacidade para o viúvo ou viúva enfrentar os novos papeis e 
responsabilidades desencadeadas com a perda do cônjuge, vai depender da 
personalidade e da experiência anterior do enlutado e em parte das exigências feitas 
pelo contexto familiar e referências de apoio social. 

A asserção nos leva a refletir que a situação da viuvez pode trazer 

consequências graves para o homem e que podem desencadear problemas, sobretudo de 



 

 

 
                  

saúde; e que a superação do estado de viuvez, com suporte no exercício de novas vivências 

em seu curso de vida, relaciona-se diretamente com suas experiências, dentre estas a 

conjugal, ou seja, como e em que grau de relacionamento foi vivida essa comunhão. Aditam-

se, dos aspectos referentes à própria identidade e\ou personalidade e apoio recebido ou não 

por uma rede social, quer seja a família ou grupos de ajuda. 

Desta forma, percebemos que a vivência da viuvez conforme o gênero é 

expresso de forma diferenciada e assim também o é na velhice. Portanto, a perda do 

companheiro na vida da pessoa idosa, e, no caso específico deste estudo na vida do idoso 

viúvo, pode-se apresentar como um processo complexo e influenciar toda sua estrutura 

psicossocial, fisiológica, emocional, dentre outros; sendo vivenciada e ressignificada de 

formas diferentes por parte de cada pessoa idosa, ou seja, assim como a velhice é 

diferenciada para cada idoso, as vivências dos fatos nessa fase também são. 

Assim, a viuvez é vivida, sentida e repercutida de variadas maneiras por esse 

idoso viúvo e encontra-se sob influência do seu contexto social, da cultura vigente, dos 

princípios apreendidos, dos seus sentimentos e vivências pessoais e com relação à 

companheira falecida. É, no entanto, de elevada importância o papel das redes sociais de 

apoio para essa vivência e ressignificação desse processo e da vida que segue. 

Torna-se de grande relevância a necessidade de um trabalho voltado para o 

preparo e vivência da viuvez para ambos os gêneros, mas, sobretudo, para o gênero 

masculino e idoso que se torna viúvo, com a possibilidade de discussão e análise da 

vivência de seu processo de luto e sua viuvez de modo mais digno, respeitoso e com real 

perspectiva de uma vida plena e feliz após esse processo; sobretudo como meio para 

desmitificar essa cultura masculina de superioridade e não exposição das emoções e do 

estigma de que velhice é sinônimo de finitude, incapacidade ou assexualidade. 

Entendemos ainda que, apesar do apoio externo fomentar a participação social e 

comunitária, prevenindo o isolamento social, existem algumas situações internas de âmbito 

pessoal e familiar que entristecem, limitam e que podem levar a um processo de tristeza 

pelos idosos viúvos, e que, se caso não for cuidado, pode vir a desencadear algo mais 

abrangente e prejudicial à saúde física, psicológica ou emocional desses idosos, como tanto 

já mencionamos com base nos estudos de autores. 

Assim sendo, o trabalho junto a essa rede de apoio familiar fragilizada é de suma 

importância para esse processo. Nesse sentido, o trabalho social com as famílias realizado 

pelos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, por meio dos Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para pessoas idosas, direcionados para esse 

segmento e suas famílias em situação de vulnerabilidade e risco social dentro de um 



 

 

 
                  

território de abrangência, apresenta-se, também, como importante instrumento dentro dessa 

rede de apoio social de que o idoso necessita, para o diagnóstico, análise e intervenção 

junto às demandas que emergem nessa fase da vida, incluindo, a viuvez. 

Galicioli (2012, p.236), com suporte em seus estudos e conclusões, acrescenta 

como importante estratégia de enfrentamento da viuvez o foco nas práticas religiosas e\ou 

espiritualidade, como um meio encontrado pelo idoso viúvo para “ser o remédio para ter paz 

interior, confiança e deixar para trás a viuvez”. 

A prática religiosa ou crença no divino também foi observada quando da vivência 

nos grupos de convivência, como um sentimento de conforto e suporte para o enfrentamento 

da viuvez pelos viúvos, ressaltando-se, pois, a importância desse aspecto como meio de 

enfrentamento da questão da viuvez. 

Ainda sobre a diferença da vivência da viuvez segundo o gênero e, sobretudo, 

na velhice, Parkes apud Prinzantelli (2006) exprimem que “viúvos e viúvas idosas é um luto 

diferenciado, pois além do luto em si, há multiplicidade de perdas”. 

Sobre essa questão, Kóvacs apud Galicioli (2012, p.226), acrescenta: “os idosos 

comumente vivenciam situações que podem sobrecarregar o luto, tais como problemas 

financeiros e as doenças graves” 

Ao se referirem sobre as múltiplas perdas e a sobrecarga do luto, os autores 

demonstram que, além da vivência da viuvez, existem pessoas idosas que exprimem outras 

perdas significativas na velhice e que sobrecarregam esse luto e essa viuvez, as quais 

podem ser de ordem fisiológica (doenças), emocional (lugares, sons, cheiros etc, de 

pessoas ou objetos), simbólica (aposentadoria) e que a perda do companheiro vem 

acrescentar esse contexto, tornando-o ainda mais diferenciado e com uma necessidade 

ainda maior de ser “visualizado, sentido e trabalhado com maior cuidado e ênfase pelo 

próprio idoso e por toda a rede de apoio que estiver disposta e disponível para tal situação”. 
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