
Envelhecimento e relações 
familiares: a proteção 

social básica como apoio 
sociofamiliar as famílias 

com pessoas idosas.  

Facilitadora: 

Susana Medeiros Dal Molin – Assistente Social 



• 1. Aspectos históricos e sociais sobre o 
envelhecimento.   

• 2. Características das famílias com membros 
idosos.  

• 3. Impactos históricos e culturais e os efeitos 
no processo de envelhecimento. 

• 4. Redes de apoio e o processo de 
envelhecimento.  

• 5. Atendimento e acompanhamento às 
famílias no PAIF.  



O que é envelhecer?  



 

• Nas sociedades que antecedem a emergência do Capitalismo é 
possível observar a importância que era dada às pessoas mais 
velhas.  

• Em torno delas, centralizavam-se as decisões, as lideranças, o 
aconselhamento mediante a grande experiência de vida.  

• Os mais velhos eram considerados e reverenciados pelos mais 
novos, resultado de uma educação milenar que prega o respeito.  



• Os velhos eram objetos de veneração. 

• Os jovens a eles recorriam em busca de seus conselhos, eram respeitados 
e lhes confiavam negócios. 

• Na antiga China, o filósofo Confúcio pregava que todos os elementos de 
uma família deveriam obedecer os mais velhos. 

• Em geral, as sociedades da antiguidade, consideravam o estado de velhice 
dignificante e adotavam como sábio aquele que atingia essa etapa.  

• Passou a ser importante o papel de ancião, época terminal da vida, que 
aos que nela ingressavam era reservado um papel de intensa atuação nos 
destinos políticos dos grupos sociais e na tomada de decisões 
importantes. 

• No século XVIII, o idoso era tido como patrimônio e não encargo. 

 





 



 



 



O QUE É ENVELHECIMENTO? 

 

 

 
 

 

 O envelhecimento é um "processo de diminuição 
orgânica e funcional, não decorrente de doença, e que 
acontece inevitavelmente com o passar do tempo". 
(ERMINDA, 1999, p. 43).  
 Considera-se o envelhecimento como um fenômeno 
natural, mas que geralmente apresenta um aumento da 
fragilidade e vulnerabilidade, devido à influência dos 
agravos à saúde e do estilo de vida.  
 Erminda (1999) complementa que o 
envelhecimento pode ser dividido em três dimensões: 
cronológica, biológica e social.  



Dimensão cronológica 

 A dimensão cronológica é mensurada pelo 
calendário. 
 A pessoa idosa é aquela com idade de 60 anos ou 
mais, nos países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, 
conforme o critério da Organização das Nações Unidas 
(ONU).  
 Tal critério foi definido em 1982, na 1ª Assembleia 
Mundial do Envelhecimento. Os países desenvolvidos 
consideram a pessoa idosa com idade de 65 anos ou mais. 
(VERAS, 1994; ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA 
SALUD, 2000). 



Dimensão biológica 

 A dimensão biológica se expressa pela alteração 

estrutural e funcional, a qual nem sempre coincide com o 

avanço cronológico e a perda social.  



ENVELHECEMOS TODOS IGUAIS ? 

62 anos  91 anos 





Meryl Streep, 67 anos 

Susan Sarandon, 70 anos 
   

https://incrivel.club/admiracao-famosos/belas-mulheres-que-nao-tem-medo-de-envelhecer-191110/
https://incrivel.club/admiracao-famosos/belas-mulheres-que-nao-tem-medo-de-envelhecer-191110/


A senescência ou envelhecimento fisiológico é definido como 
um conjunto de alterações que ocorrem no organismo humano 
que implica em perda progressiva da reserva funcional sem que 
comprometa as necessidades básicas de manutenção de vida. 
(JACOB-FILHO et al., 2006). Em contrapartida, a senilidade ou 
envelhecimento patológico denomina-se como conjunto de 
alterações que ocorrem no organismo em decorrência de 
doenças e do estilo de vida que acompanha o indivíduo até a 
fase idosa. (JACOB-FILHO et al., 2006). 



      ENVELHECIMENTO CEREBRAL 

Esquecimento 

Repetir a 
mesma história 

Demência 

Alterações 
do sono 

Tristeza 
Depressão 



ENVELHECIMENTO CARDIOVASCULAR 

Enjoos 

 

Falta de ar 

 

Cansaço 

inexplicável 

 

Desconforto no 

peito 

 

Arritmia 

Dor no peito em 

aperto, que pode 

irradiar para o braço 

esquerdo, o pescoço, a 

mandíbula, o 

estômago e até as 

costas 

 

Náusea 

 

Vômito 

 

Suor frio 

 

Desmaio 



ENVELHECIMENTO RESPIRATORIO 

-    Aumento da rigidez da parede torácica. 

- Redução de força e massa muscular (↓ 

expansão do tórax). 

- Pneumonia. 

- Tabagismo 



ENVELHECIMENTO GÊNITO-URINÁRIO 

- Disfunção do fluxo 

urinário. 

- Disfunção Sexual. 



ALTERAÇÕES NO APARELHO GENITAL FEMININO 

-↓progressivamente de tamanho dos ovários. 
- Útero regride a tamanho pré-púbere. 
- A mucosa do colo  uterino se atrofia. 
- Vagina + curta e menos elástica e menos lubrificada. 
- Dor durante o ato sexual. 
 
 



ALTERAÇÕES NO APARELHO GENITAL MASCULINO 

-↓ da produção de espermatozoides (40 anos); 
- ↓ da libido;    
- Ereção mais flácida; 
- Maior tempo para alcançar o orgasmo; 
- ↓ nº de ereções noturnas involuntárias; 
- ↑ do período refratário das ereções; 
- Redução do líquido ejaculatório. 
 









ALTERAÇÕES VISUAIS 



ALTERAÇÕES AUDITIVAS 



ALTERAÇÕES DA PELE, UNHAS E CABELO  

Manchas  

Unhas 
fracas 

Cabelos 
ralos 

Flacidez 



       ALTERAÇÕES GASTROINTESTINAIS 

- Constipação. 

 

- Diarreia. 

 

- Maior 

intolerância 

as gorduras. 

 

- “Tudo o que 

come faz ....” 



        ALTERAÇÕES OSTEOMUSCULAR 
Fraturas 

Instabilidade 
da marcha Osteoporose 

Diminuição 
do 

tamanho Quedas 



Dimensão social 

 A dimensão social refere-se aos papéis e hábitos que a 
pessoa, ao longo do seu ciclo vital, assume na sociedade e na 
família, a partir de um padrão culturalmente estabelecido.  
 O envelhecimento agregado à vulnerabilidade social pode, 
muitas vezes, manifestar-se pela diminuição ou perda do papel 
desempenhado por longos anos, na esfera familiar, na social e na 
profissional (ERMIDA, 1999).  
 Considera-se que a inatividade acarreta uma profunda 
alteração ao estilo e ritmo de vida, devido à perda do papel 
profissional e pessoal junto da família e da sociedade, por sentir-
se em desigualdade diante dos que trabalham. 



FATORES PARA UM  ENVELHECIMENTO PRECOCE: 

 
 

- Perda do poder aquisitivo; 
- Aposentadoria irrisória; 
- Pobreza; 
- Residindo com filhos ou, outras pessoas; 
- Problemas familiares; 
- Doenças diversas; 
- Violência; 
- Viuvez; 
- Tabagismo; 
- Alcoolismo.  



Importância da Rede 
no processo de 

envelhecimento. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
É possível Sonhar? 

  
É possível Amar?  

  
É possível ser Amado (a)? 

 

É possível acreditar no Futuro? 



Fiz 60... E daí????  








