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O envelhecimento normal apresenta mudanças biológicas uni-
versais e de caráter não patológico que são inerentes ao processo, 
como alterações hormonais, osteomusculares, cutâneas, sensoriais 
etc. O envelhecimento normal também pode apresentar uma dimi-
nuição da velocidade dos processos mentais, sem representar perda 
das funções cognitivas. Felizmente, com a disseminação de infor-
mações e implementação de políticas públicas voltadas à promoção 
da saúde, há um expressivo número de pessoas experimentando o 
envelhecimento saudável e bem-sucedido (Neri, 2002). Chaimo-
wicz (1997) adverte que o ritmo e a intensidade dessas alterações 
dependem de características individuais, como a herança genética, 
e de fatores ambientais, ocupacionais, sociais, culturais etc. aos 
quais o indivíduo esteve exposto ao longo da vida.

Mas, muitas vezes, o envelhecimento está associado a mu-
danças patológicas ou a doenças associadas à idade, em função da 
vulnerabilidade a fatores extrínsecos e intrínsecos. Em muitos 
casos, mesmo diagnosticados com uma ou mais doenças, como 

1. Agradecimento a Larissa Riani Costa Tavares e Luiz Augusto Riani Costa pela 
colaboração na revisão do capítulo.
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hiper tensão arterial, diabetes, artropatias etc., muitos idosos dizem 
sentir-se saudáveis, especialmente em função do controle de tais 
doenças e ausência de incapacidades. Apesar de a probabilidade de 
desenvolver certas doenças aumentar com a idade, envelhecer não é 
sinônimo de adoecer (Neri, 2002). No entanto, há uma parcela de 
pessoas que experimentam o envelhecimento associado a perdas fí-
sicas e cognitivas em um período relativamente curto (idem, 2002).

As doenças comumente associadas ao envelhecimento com-
preendem as cardiovasculares (doença aterosclerótica, hipertensão 
arterial etc.), as respiratórias (bronquite crônica, asma, enfisema e 
infecções respiratórias), as músculo-esqueléticas (artrose/osteoar-
trose/osteoartrite, dores lombares etc.), as neurológicas (doença de 
Parkinson, doença de Alzheimer, outras patologias neuropsiquiá-
tricas), as metabólicas (diabetes, obesidade, osteoporose etc.) e as 
sensoriais (catarata, glaucoma, retinopatia diabética e presbiacusia) 
(Mazo et al., 2001).

Com relação às causas de morte na população idosa, predo-
minam as doenças do aparelho circulatório, seguidas das neoplasias 
e doenças do aparelho respiratório. No primeiro grupo, destacam-
-se a doença cerebrovascular e a cardiopatia isquêmica. Entre as 
neoplasias, as mais frequentes no sexo masculino são as de pulmão, 
estômago e de próstata, sendo que, no sexo feminino, predominam 
as neoplasias de mama, do estômago e do colo uterino. Entre as 
doenças do apare lho respiratório, destacam-se a doença pulmonar 
obstrutiva crôni ca (DPOC) e a pneumonia (Cabrera; Andrade; 
Wanjngarten, 2007).

Lima e Costa et al. (2000) realizaram estudo sobre a saúde da 
população idosa, com base em bancos de dados nacionais de morta-
lidade e de internações hospitalares, e, no que se refere às causas de 
morte, chegaram a dados semelhantes aos descritos anteriormente. 
Com relação às internações hospitalares, o estudo apontou que as 
principais causas entre os idosos foram “as doenças do aparelho 
circulatório e as doenças do aparelho respiratório, correspondendo 
de forma consistente a cerca da metade das internações hospita-
lares” (p.38).
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Em relação à saúde bucal, as mudanças na demografia têm exi-
gido maior atenção para o diagnóstico precoce do câncer bucal e da 
doença periodontal, entre outras patologias, além das tradicionais 
ações de restauração e de fornecimento de próteses (Costa, J., 2001). 
Mais informações sobre a saúde bucal e sua relação com os distúrbios 
de alimentação e nutrição são apresentadas no Capítulo 7.

Birman (1995, p.39) chama a atenção para o fato de o idoso ser, 
frequentemente, “levado a um processo de “desnarcisação”, al-
gumas vezes associado à ideia de que não há “qualquer possibi-
lidade de horizonte de fu turo”. Nesse sentido, o autor propõe uma 
releitura da psicopatologia da terceira idade que permita estudar os 
“efeitos simbólicos que podem ser produzidos na velhice quando 
impõe para o sujeito a inexistência de um projeto futuro”.

O autor afirma que existem três formas de o idoso “lidar e ma-
nejar o impasse de sua condição”: a depressão, quando a pessoa “re-
visita o passado sem ter qualquer possibilidade de retificá-lo”; a 
paranoia, quando faz “acusações dirigidas [...] aos outros, princi-
palmente para as pessoas mais próximas, dos fracassos que a exis-
tência lhe produziu”, e a mania, caracterizada por “modalidades de 
travestismo juvenil [...] que pretendem exibir uma juventude que 
não é reconhecida pelos outros” (Birman, 1995, p.40-1).

A questão da saúde mental, embora não se constitua em uma 
causa de morte importante, representa um grande sofrimento para 
a população idosa. Além dos quadros demenciais, com destaque 
para a doença de Alzheimer, que geralmente ocorre após os 65 anos 
de idade, e a demência vascular, associada a hipertensão arterial e 
diabetes, deve-se registrar que “depressão, ansiedade e transtornos 
psicóticos, têm também alta prevalência. Os índices de suicídio 
atingem seus picos, especialmente entre homens idosos. O uso in-
devido de substância, inclusive álcool e medicamentos, também 
tem alta prevalência, embora seja quase sempre ignorado” (OPAS/
OMS, 2001, p.104).

A prevalência da Doença de Alzheimer vem apresentando um 
rápido crescimento, em todo o mundo, com maior intensidade  
nos países subdesenvolvidos. Além do tratamento farmacológico, 
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que vem apresentando novidades promissoras, destaca-se o trata-
mento não farmacológico, por meio de exercícios físicos e trei-
namento cognitivo. Em relação a essa modalidade terapêutica, a 
Unesp/câmpus de Rio Claro desenvolve, desde 2006, um Projeto 
de Extensão cuja experiência foi relatada no livro Vivências sobre a 
Doença de Alzheimer na Unesp: diálogo entre ensino, pesquisa e ex-
tensão (Costa; Andrade; Stein, 2014).

O documento “Política Nacional de Redução da Morbimorta-
lidade por Acidentes e Violências” (Ministério da Saúde, 2002, p.7) 
afirma que “os acidentes e as violências no Brasil configuram um 
problema de saúde pública de grande magnitude e transcendência, 
que tem provocado forte impacto na morbidade e na mortalidade 
da população”. Os acidentes e as violências aparecem reunidos na 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), sob a deno-
minação “causas externas”, englobando todos os tipos de lesões, 
como ferimentos, fraturas, queimaduras, intoxicações, afogamen-
tos, entre outros. Embora tenham maior frequência em outras fai-
xas etárias, os acidentes e as violências também têm chamado a 
atenção entre os idosos.

Segundo o Ministério da Saúde (2002, p.22), “a violência contra 
os idosos existe e manifesta-se sob diferentes formas: abuso físico, 
psicológico, sexual, abandono e negligência”. Some-se a essas formas 
de violência, o abuso financeiro e a autonegligência. A negli gência “é 
uma forma de violência presente tanto em nível domés tico quanto 
institucional, levando muitas vezes ao comprometimento físico, 
emocional e social, gerando, em decorrência, aumento dos índices de 
morbidade e mortalidade”. A expressão “maus-tratos contra os ido-
sos” é utilizada para designar “ações únicas ou repetidas que causam 
sofrimento ou angústia”, incluindo também a omissão em situações 
“em que haja expectativa de confiança”.

Debert (1999, p.83) cita uma pesquisa de Baptista e Juvêncio, 
realizada “nas Delegacias de Polícia de Proteção aos Idosos, em São 
Paulo”, que mostrou “que a violência nelas denunciada é cometida, 
sobretudo, por parentes que residem na mesma unidade doméstica 
que os idosos”.
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O documento alerta para o fato de os idosos mais vulneráveis 
serem os que apresentam dependência física ou mental, “sobre-
tudo quando apresentam déficits cognitivos, alterações do sono, 
incontinência e dificuldades de locomoção, necessitando, assim, de 
cuidados intensivos em suas atividades da vida diária”. Com re-
lação ao agressor, a situação é mais complicada quando este é 
depen dente econômico do idoso e/ou “quando o cuidador con-
some abusivamente álcool ou drogas, apresenta problemas de 
saúde mental ou se encontra em estado de elevado estresse na vida 
cotidiana” (Ministério da Saúde, 2002, p.22).

Além disso, geralmente as violências não são corretamente 
diagnosticadas em função de uma série de fatores, incluindo “falta 
de informação e preparo dos profissionais de saúde para enfrentar 
esses eventos, descrédito para com os relatos dos idosos por parte 
dos familiares e destes profissionais, além de constrangimento do 
idoso em acusar pessoas de sua família”.

Com relação aos acidentes, “as quedas, causadas pela instabili-
dade visual e postural, comuns à idade, representam os principais 
acidentes entre os idosos. Um terço desse grupo que vive em casa e 
a metade dos que vivem em instituições sofrem pelo menos uma 
queda anual. A fratura de colo de fêmur é a principal causa de hos-
pitalização por queda”. Segundo o documento, “cerca de metade 
dos idosos que sofrem esse tipo de fratura falece dentro de um ano; 
a metade dos que sobrevivem fica totalmente dependente do cui-
dado de outras pessoas [...] por um longo período” (ibidem, p.22).

Matsudo e Matsudo (2000, p.12) afirmam que as quedas “que 
geralmente acontecem por anormalidades do equilíbrio, fraqueza 
muscular, desordens visuais, anormalidades do passo, doença car-
diovascular, alteração cognitiva e consumo de alguns medica-
mentos” podem ser prevenidas, ao menos em parte, através de 
diferentes exercícios físicos adaptados a diferentes patologias, 
como doença de Alzheimer e doença de Parkinson. A Unesp/
câmpus de Rio Claro desenvolve programas de exercícios físicos 
voltados a essas importantes doenças que acometem especialmente 
a população idosa, conforme descrito por Coelho et al. (2013).
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O Ministério da Saúde (2002, p.23) chama a atenção para a re-
lação entre os acidentes sofridos pelos idosos nas áreas urbanas com 
os riscos presentes no ambiente doméstico e em outros de “âmbito 
público (barreiras arquitetônicas, sistemas de transporte coletivos 
inadequados, criminalidade)”. 

O processo de envelhecimento e seus 
desdobramentos no âmbito da saúde

Não há uma exata definição de envelhecimento bem-sucedido, 
principalmente devido à heterogeneidade do processo de envelhe-
cimento (Teixeira; Neri, 2008). Envelhecer bem é uma questão de 
valores particulares, porém alguns elementos podem ser levados 
em consideração quando se trata de envelhecimento bem-sucedido. 
São eles: a) alta capacidade funcional cognitiva e motora; b) baixa 
probabilidade para doenças e incapacidades relacionadas ao enve-
lhecimento; e c) engajamento ativo com a vida (Rowe; Kahn, 1997).

Uma das características marcantes no processo de envelheci-
mento é o declínio da capacidade funcional, que inclui flexibili-
dade, força, agilidade, coordenação motora, equilíbrio e resistência 
aeróbia. Esses componentes constituem variáveis afetadas direta-
mente por alterações neurológicas e musculares (Gobbi; Villar; 
Zago, 2005).

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (Brasil, 2006) fun-
damenta a ação do setor saúde na atenção integral à população idosa, 
em conformidade com a Lei Orgânica da Saúde, com a Política Na-
cional do Idoso e com o Estatuto do Idoso. Entre seus objetivos estão 
a promoção do envelhecimento saudável, a manutenção e a melhoria 
da capacidade funcional dos idosos, a prevenção de doenças e a recu-
peração da saúde. Inclui, ainda, a capacitação de recursos humanos 
especializados.

Outro aspecto a ser considerado é a funcionalidade cognitiva 
do idoso, que deve ser preservada, pois está relacionada à sua saúde 
e qualidade de vida (Yassuda et al., 2006).
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Conceituar saúde não é uma tarefa fácil, pois não representa a 
mesma coisa para todas as pessoas, principalmente quando se con-
sideram os âmbitos social, econômico, cultural e político, fazendo 
que a conceituação dependa da classe social, época, local etc. (Scliar, 
2007).

Um dos primeiros conceitos de saúde, elaborado pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), em 1946, estabelece que “saúde é 
o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não mera-
mente a ausência de doença ou incapacidade”. Assim, entendeu-se 
que a saúde seria composta por três dimensões básicas: bem-estar 
físico, mental e social (Almeida Filho, 2000; Patrick; Erikson, 
1993; Robine, 1999).

Outro conceito de saúde que merece destaque é o contido no 
art. 196 da Constituição Federal, que indica que “a saúde é direito 
de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação”. Este conceito foi comple-
mentado pela Lei n.8.080/90 que, em seu art. 3o diz que “os níveis 
de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo 
a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a ali-
mentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o tra-
balho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e 
o acesso aos bens e serviços essenciais (Redação dada pela Lei 
n.12.864/2013).

O envelhecimento saudável leva em consideração que alguns 
processos do envelhecimento são, até certo ponto, modificáveis, o 
que faz que seja necessária uma abordagem multidimensional e indi-
vidual relacionada a aspectos biológicos, físicos e sociais (Gardner, 
2006).

Levando em consideração a perspectiva dos próprios idosos, 
há uma grande variabilidade de definições, mas, em geral, um 
enve lhecimento saudável inclui as dimensões físicas, sociais, eco-
nômicas, entre outras (Cupertino; Rosa; Ribeiro, 2007).
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Por outro lado, quando se leva em consideração a evolução de 
métodos diagnósticos e terapêuticos de algumas doenças, entre 
elas, as crônico-degenerativas, observa-se que há um aumento em 
idosos com enfermidades múltiplas, e para esses idosos é necessário 
que se encontrem opções para manutenção de sua autonomia e 
inde pendência, e não somente o aumento da longevidade (Jacob 
Filho, 2006).

É importante destacar que condutas baseadas no risco relativo 
podem levar a concentrar as ações nos comportamentos de médicos 
e de pacientes, em detrimento de ações que atuem sobre as causas.

O envelhecer com saúde

A preocupação com o envelhecer com saúde surge principal-
mente devido ao crescimento significativo da população idosa, 
liga do ao aumento de expectativa de vida proporcionado pela evo-
lução da ciência, especialmente em relação à prevenção, ao diag-
nóstico e ao tratamento de doenças (Garuffi et al., 2011; IBGE, 
2010).

Esse crescimento reflete-se em uma maior preocupação com a 
qualidade de vida. A prática regular de atividades físicas é um 
impor tante componente para se envelhecer com saúde; porém, com 
o passar dos anos, o idoso tende a praticar menos atividades físicas 
programadas regularmente, sendo esse o principal motivo da dimi-
nuição da capacidade funcional, além da probabilidade de aumento 
de sintomas depressivos, estresse e algumas doenças crônicas (Se-
reniki; Vital, 2008; Vital et al., 2012).

Em relação à saúde da população idosa, a OMS destaca alguns 
desafios para a saúde pública: Como manter a independência e a 
vida ativa nessa fase da vida? Como manter ou melhorar a qua li-
dade de vida para essa população? E como fazer que políticas de 
prevenção e promoção de saúde voltadas aos idosos ganhem força? 
(Costa; Veras, 2003).
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Para proporcionar uma melhor qualidade de vida para o idoso 
em aspectos cognitivos, motores e afetivos, o exercício físico 
sempre foi considerado um importante fator; juntamente com ou-
tros componentes de um estilo de vida ativo, proporciona uma me-
lhor qualidade de vida, com melhoras funcionais e na mobilidade 
do idoso (Garuffi et al., 2011).

Para a promoção e a manutenção de um envelhecimento sau-
dável, são recomendados quatro componentes fundamentais da 
atividade física, para benefícios na saúde: exercícios aeróbios, 
forta lecimento muscular, exercícios de flexibilidade e equilíbrio 
(ACSM, 2011).

A prática regular de exercícios físicos promove o controle e a 
diminuição da gordura corporal, aumentando a massa muscular e  
a densidade óssea; melhora na capacidade de flexibilidade; fortale-
cimento de tecido conectivo; aumento do volume de sangue e ven-
tilação pulmonar, diminuição da frequência cardíaca em repouso  
e ativo, controle da pressão arterial; melhora nos níveis de HDL e 
diminuição no LDL, triglicérides, colesterol total, níveis de gli-
cose; diminuição dos riscos de doenças cardiovasculares, osteopo-
rose, obesidade, câncer de cólon e de útero (Matsudo, 2009).

As alterações não são apenas metabólicas e antropométricas. 
Há também consideráveis alterações psicossociais, como melhora 
no autoconceito, autoestima, imagem corporal, humor, tensão 
muscular, insônia. Pode-se observar, ainda, diminuição de riscos 
de depressão, estresse e ansiedade, podendo ocorrer diminuição do 
consumo de medicamentos e incrementos na socialização. Com a 
prática de exercícios físicos também pode haver prevenção ou re-
tardo do declínio das funções cognitivas (Matsudo, 2009).

A aposentadoria no processo de envelhecimento

Aposentadoria e envelhecimento são dois processos que cos-
tumam estar relacionados, pois os sujeitos se aposentam ao enve-
lhecer. É possível que, para muitos, aposentar-se signifique ter 
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envelhecido, pois a chegada da aposentadoria concretiza o mo-
mento em que se percebe que o tempo passou e é necessário fina-
lizar o ciclo de trabalho.

Uma das características do envelhecimento é a redução da ca-
pacidade de manter o equilíbrio homeostático quando submetido a 
condições de sobrecarga funcional, acarretando maior vulnerabili-
dade e maior incidência de processos patológicos, que podem levar 
à morte (Papaléo Netto, 1996). O organismo humano, desde a sua 
concepção até a morte, passa por diversas fases: desenvolvimento, 
puberdade, maturidade ou estabilização e envelhecimento. Ainda 
segundo Papaléo Netto (1996), é fácil reconhecer algumas manifes-
tações do envelhecimento, além de cabelos brancos e rugas, como o 
aumento de ligações cruzadas de colágeno e a redução das capaci-
dades máximas de trabalho e resistência.

Segundo documento do Ministério da Saúde,

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) define envelhe-
cimento como “um processo sequencial, individual, acumulativo, 
irreversível, universal, não patológico, de deterioração de um 
orga nismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, 
de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao 
estresse do meio ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade 
de morte”. (Brasil, 2006)

O processo de envelhecimento deve ser compreendido em sua 
totalidade, incluindo os aspectos orgânico e funcional, bem como 
as implicações na vida social. Assim, conforme Brêtas (2003), é 
preciso considerar que o envelhecimento é um processo complexo, 
pluridimensional, revestido por perdas e aquisições individuais e 
coletivas, fenômenos inseparáveis e simultâneos. Por mais que o 
ato de envelhecer seja individual, o ser humano vive na esfera cole-
tiva e, como tal, sofre as influências da sociedade. A vida é social e 
culturalmente construída.

Segundo Emiliano (2005), o ato de aposentar-se pode mudar o 
comportamento dos sujeitos diante das relações sociais, alterando 
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as percepções estruturadas no decorrer da vida, principalmente por 
estar atrelado à dificuldade de desvinculação das relações do am-
biente de trabalho. Quando o indivíduo perde essa comunicação 
com o ambiente de trabalho, com a chegada da aposentadoria, seu 
status na sociedade também tende a diminuir e a família tem um 
papel importante para o equilíbrio pessoal do indivíduo e sua adap-
tação social (Santos, 1990).

O afastamento do trabalho provocado pela aposentadoria 
talvez seja, segundo França (1999), a perda mais importante da 
vida social das pessoas, pois pode resultar em outras perdas futuras, 
que tendem a afetar a sua estrutura psicológica. As consequências 
negativas percebidas com a ocorrência da aposentadoria são a dimi-
nuição da renda familiar, a ansiedade ante o vazio deixado pelo 
traba lho e o aumento na frequência a consultas médicas (França, 
1999). Os sujeitos, ao envelhecer, nem sempre encontram papéis 
que os gratifiquem e possibilitem pertencimento social (Wolff, 
2009) como havia no período em que trabalhavam.

Assim, a aposentadoria envolve perdas de vínculos, status ocu-
pacional e, por vezes, renda. Conforme resultado da pesquisa “Ido-
sos no Brasil”, na velhice ocorre em geral uma queda de renda (Neri, 
2007).

Por outro lado, há oportunidade para uma vida religiosa mais 
atuante, a tentativa de realizar sonhos, como viajar com amigos, 
frequentar grupos de convivência, realizar passeios, participar de 
jogos voltados ao público idoso etc.

A busca de atividades físicas ou de lazer no maior período livre 
de que o aposentado passa a dispor pode ser uma ocupação interes-
sante do tempo e possibilitar uma melhor preparação para essa 
nova etapa da vida. Cabe ressaltar que seus benefícios podem mi-
nimizar as doenças relacionadas ao trabalho e também prevenir 
problemas de saúde e fatores de risco, como estresse e ansiedade 
(Santos, 1990).

Há estudos que indicam que a aposentadoria é um processo de 
transição que interfere no aumento do engajamento em atividades 
físicas regulares (Barnett; Van Sluijs; Ogilvie, 2012) e que a moti-
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vação para a prática de atividade física se baseia na crença de que o 
aposentado supera a barreira “falta de tempo”, frequentemente 
refe rida por pessoas inseridas no mercado de trabalho (Caudroit; 
Stephan; Scanff, 2011).

Por outro lado, outro estudo realizado com 785 participantes 
aposentados da European Prospective Investigation into Cancer 
(Epic – Norfolk), no período de 2002 a 2006, mostra que houve 
declí nio na atividade física geral com a aposentadoria. Em muitos 
casos, a aposentadoria foi associada ao aumento médio no tempo de 
visualização de TV, tendo o maior acréscimo ocorrido entre os tra-
balhadores manuais (Barnett et al., 2014).

Uma revisão sistemática, abrangendo os anos de 1980 a 2010, 
investigou a transição para a aposentadoria e as mudanças na ativi-
dade física, bem como sua relação com a classe socioeconômica e 
com os preditores dessas mudanças (Barnett; Van Sluijs; Ogilvie, 
2012). Os autores utilizaram dezenove bases de dados e chegaram  
à seleção de igual número de estudos. Todos os estudos usaram a 
ocupação profissional para definir o nível de atividade física e dois 
estudos utilizaram os bens familiares como fator adicional. Três es-
tudos relatam associação positiva entre atividade física e nível ele-
vado de grau ocupacional do aposentado. Um estudo não encontrou 
declínio em trabalhadores sedentários, mas um significante de-
clínio em trabalhadores manuais. O principal resultado foi o au-
mento da atividade física de lazer após a aposentadoria no grupo 
com maior nível socioeconômico (idem, 2012).

Em outra revisão sistemática realizada pelo mesmo grupo, 
identificou-se a tendência ao engajamento em atividades físicas 
recrea cionais, que propiciam, além dos benefícios para a saúde, 
oportunidades para socialização, mudanças pessoais e ingresso em 
uma nova rotina de amizades e convívio social. Porém, essa adesão 
a atividades recreacionais é menor entre os aposentados perten-
centes a grupos ocupacionais mais baixos, sendo necessários es-
tudos futuros para compreender a questão (Barnett; Guell; Ogilvie, 
2012).
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A aposentadoria também tem sido associada a estilos saudáveis 
de vida, como parar de fumar, diminuição no consumo de álcool e 
aumento no tempo de atividade física de lazer (Sjösten et al., 2012).

Torna-se um dever dos profissionais que trabalham com 
idosos o apoio ao envelhecimento ativo na aposentadoria, minimi-
zando perdas e agravos à saúde. Para a Organização Mundial da 
Saúde (OMS, 2005), o envelhecimento ativo é um processo no qual 
ocorre a “otimização das oportunidades de saúde, participação e se-
gurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida 
que as pessoas ficam mais velhas”. Essa definição refere-se tanto a 
indivíduos quanto a grupos populacionais, permitindo que as pes-
soas percebam o seu potencial para a busca de oportunidades para a 
conquista do bem-estar considerando sua participação na socie-
dade de acordo com suas necessidades, desejos e capacidades, ao 
mesmo tempo que são garantidos segurança e cuidados adequados 
para seu alcance (OMS, 2005).

Bobbio (1997), após escrever sobre diversos temas relativos à 
vida humana, escreveu sobre o envelhecimento, quando ele mesmo 
experimentou os efeitos do avançar da idade. Para ele, o mundo dos 
velhos é o mundo da memória, do passado, sendo que muitos não 
dedicam seus pensamentos “àquilo que está por vir”. Esta pode ser 
a tendência para uma parcela das pessoas que se aposentam, mas é 
possível modificar isto por meio de uma série de iniciativas que 
envol vem o próprio indivíduo, a família, a sociedade e o Estado, 
incluindo diversos elementos que serão vistos nos capítulos 
seguintes.
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