
Terceira idade perde o medo 
 
 
41% dos idosos brasileiros usam computador e internet 
DA REDAÇÃO 
 
A tecnologia já não parece mais ser "um bicho papão" para a senioridade. Tanto é que 41% dos 
idosos brasileiros possuem computador com internet. A estimativa é de que este número dobre 
nos próximos cinco anos. "Se o acesso ao PC abre as portas para mundo virtual, o novo 
comportamento pode ser prejudicial à saúde", alerta a geriatra e gerontóloga Lenita Sampaio, que 
chama atenção para as doenças que podem surgir ou agravar com o uso excessivo do 
computador. 
 
Pesquisa da consultoria TNSInterScience e dados da Fundação Getúlio Vargas mostram que os 
gastos dos idosos com computadores aumentaram mais de 700% em apenas dois anos. 
Preocupada com esse novo hábito, a médica chama a atenção: "Se a internet pode ser benéfica 
para a memória e para ocupar o tempo ocioso, ela não substitui o convívio do idoso com a 
sociedade". A chefe de serviço de geriatria do Hospital Balbino ainda alerta: "Ficar muito tempo 
sentado em frente ao computador, pode ocasionar problemas circulatórios, inchaço nas pernas, 
dores na coluna e nos olhos".  
 
Para Lenita Sampaio, é primordial que o idoso procure realizar atividades físicas e rotineiras como 
levar os netos à escola, acompanhar um filho ao supermercado, freqüentar festinhas de 
aniversário e outras atividades que o leve a caminhar, pegar sol, mexer as articulações e 
estimular o sangue circular no organismo. "Um idoso que é ativo, está em constante atividade, 
aprimorando suas funções físicas e cognitivas", diz a especialista.  
 
Identificando carência no atendimento a esse público, o Hospital Balbino montou um setor 
especialmente para atender os idosos. O novo serviço conta com serviços que incluem visitas à 
casa do paciente para a avaliação de situações de risco e orientação aos responsáveis. A equipe 
multidisciplinar orienta e prepara o paciente para o envelhecimento saudável, aumentando a 
qualidade de vida e minimizando as alterações causadas pelo avanço da idade. O atendimento 
abrange a prevenção às doenças, os eventos emergenciais, além dos casos mais complexos de 
internação. 
 
Atividades.Estudos americanos já comprovaram que o quociente de inteligência é maior nos 
idosos que fazem programas regulares de atividade física. "A explicação pode estar na maior 
irrigação sangüínea de todo o corpo, atingindo o cérebro. Outra explicação seria a liberação de 
adrenalina pelas glândulas supra-renais, responsáveis pelas sensações de alerta no cérebro", diz 
Weber Faria, coordenador técnico da academia Brilho D"Água, em Ipanema, no Rio de Janeiro. 
 
Segundo ele, as atividades aquáticas são mais indicadas para idosos, pois ajudam a melhorar a 
capacidade física, aumentar a coordenação motora, dar mais agilidade, velocidade de ação-reação 
e equilíbrio. "A hidroginástica, por ser uma atividade que reduz o impacto nas articulações, é a 
mais indicada para ajudar também no combate a osteoporose", afirma Weber. 
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