
2 em 10 vivem sozinhos 
Mariana Lajolo 
 
Longevidade e mais qualidade de vida permitem manter autonomia , mas o idoso não pode se 
isolar 
 
Aos domingos, a movimentação começa cedo na casa de Odete Russo França, 77. Filhos e 
netos vão chegando para o almoço. Se tiver jogo do Palmeiras, a festa fica completa. À tarde, 
aos poucos, as visitas vão embora, o ruído intenso dá lugar ao silêncio, a sala volta a ficar 
vazia. Exatamente como a matriarca gosta.  
 
Odete ficou viúva há dez anos e viu o último filho sair de casa há sete. No começo, sentiu falta 
de alguém com quem ver TV, mas logo descobriu que se sentia muito bem.  
 
O Datafolha revela que, como Odete, um quinto dos idosos brasileiros mora sozinho, índice 
semelhante ao de países como Itália (22%) e Portugal (18%), diz a Eurostat, agência de 
estatísticas da União Europeia, mas abaixo de EUA (27,5%) e França (29%).  
 
O fenômeno é mundial e vem crescendo graças a uma combinação virtuosa: vive-se mais e em 
melhores condições de saúde. A prova é que 67% dos que moram sós dizem que realizam 
todas as tarefas domésticas. Os ajudados somam 30% (14%, por parentes e amigos; 16% , 
por empregadas).  
 
Mesmo que a falta de ajuda extra resulte menos da preferência pessoal e mais do orçamento 
apertado, a verdade é que, para parte dos idosos, viver só é sinônimo de autonomia. Tanto 
que metade dos entrevistados considera sua vida ótima/boa, índice semelhante ao da 
população.  
 
"Tenho duas ajudantes ótimas, mas preferia a liberdade de morar sozinha", conta Branca 
Degrazia, 82, viúva de Porto Alegre. "O problema é que os filhos não deixam."  
 
Nem o corpo, que aos poucos vai impondo novos limites: um agravamento na artrose fez 
Branca passar da condição de fisicamente frágil para fisicamente dependente. "Agora, viver 
com filho só vou quando estiver mal. Seria um choque de gerações, velha é chata demais", 
brinca.  
 
Onde viver 
 
Gatilhos para dificultar a convivência em casa alheia realmente não faltam. Pode ser a 
impossibilidade de se cuidar sozinha, o medo de incomodar ou ser incomodado, o apego a 
velhos hábitos e realidades. Ou de tudo um pouco, caso de Marion Admoni, 65, que "desabou" 
ao enfrentar a morte do marido e depois do filho.  
 
Há sete meses, no auge de uma depressão, Marion percebeu que precisava de ajuda 
especializada e foi morar em uma instituição para terceira idade de São Paulo. Ela diz que já 
se recuperou, mas, se deixar a instituição, prefere não morar com as filhas. "Elas trabalham 
muito, têm vida agitada, sem tempo para dedicar a mim. Não consigo acompanhar essa 
rapidez da vida moderna e já tenho minhas manias", afirma.  
 
Por razões culturais e financeiras, essa é uma opção para poucos. Segundo o Ipea (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada), o país tem cerca de 6.000 delas, onde vivem pouco mais de 
100 mil pessoas. "A família deve avaliar bem, com ajuda do médico. É preciso atenção 
principalmente aos idosos lúcidos, que sofrem mais com a perda da referência do lar", explica 
Rodolfo Schneider, professor do Instituto de Geriatria da PUC-RS.  
 
Ele lembra que é necessário também dar atenção a quem cuida deles. "Há o que chamamos 
estresse do cuidador, que pode ser da família ou profissional. Quanto maior a dependência do 
idoso, maior esse estresse, que pode gerar desgaste na relação."  
 



Vivendo sozinho, em casa de parentes ou em instituições, o importante é evitar o isolamento. 
"É essencial conviver com a família, na igreja, com grupos de terceira idade etc.", ressalva 
Schneider. "Isso faz com que se sintam úteis, queridos e gera menor risco de depressão e 
degeneração cognitiva", completa.  
 

 
 

MUTAÇÃO DO CORPO 
 
Cérebro 
 
Humor  
 
A partir dos 60  
 
Alteração na produção de neurotransmissores, como a serotonina (do bem-estar); pode gerar 
depressão leve, estresse e prejudicar o sono  
 
Memória  
 
A partir dos 70  
 



Diminui o hipocampo, área relacionada à memória recente. Memória executiva (habilidades já 
desenvolvidas) e de fatos antigos não se alteram  
 
Dentes 
 
Cor, composição e formato  
 
A partir dos 20  
 
No idoso, os dentes endurecem, podendo quebrar como vidro. O desgaste torna o dente mais 
quadrado e pode dificultar a mastigação  
 
Sensibilidade  
 
A partir dos 40  
 
A perda da massa óssea leva à re-tração da gengiva, expõe o dente e gera sensibilidade  
 
Audição 
 
Equilíbrio  
 
A partir dos 60  
 
Perda de células no sistema auditivo e vestibular afeta audição, equilíbrio e reduz a 
sensibilidade a sons mais agudos  
 
Visão 
 
Presbiopia  
 
A partir dos 40  
 
Com a idade, o cristalino fica mais duro, e a musculatura do olho, mais flácida, tornando mais 
difícil adaptar o foco a diferentes distâncias (vista cansada). Ocorre nos dois olhos e é 
simétrica  
 
Coração 
 
Potência cardíaca  
 
A partir dos 40  
 
Mesmo mantido o condicionamento físico, será mais difícil fazer atividades que exijam 
explosão de energia  
 
Tônus muscular  
 
A partir dos 50  
 
As fibras musculares predominantes perdem mitocôndrias, responsáveis pela tonificação dos 
músculos. Dos 30 aos 50, a força muscular cai de 5% a 6% por década; depois, a perda é de 
10%  
 
Sistema digestivo 
 
Intestino  
 
A partir dos 50  



As células do trato digestivo mudam mais lentamente, o que pode gerar pólipos (pequenos 
caroços); piora após os 70  
 
Estômago 
 
Sem idade definida  
 
Idosos com gastrite são mais vulneráveis; ela reduz a produção de ácido, aumentando risco de 
infecção e interferindo na absorção de gordura e nutrientes. Doença autoimune pode gerar 
anemia  
 
Ginecologia 
 
Risco de má-formação ou anomalias genéticas  
 
A partir dos 40  
 
Risco de ter filhos com má-formação ou anomalias genéticas aumenta devido ao 
envelhecimento dos óvulos, que, com o tempo, deterioram-se  
 
Ovulação irregular  
 
A partir dos 45  
 
Há queda no nível de hormônios e a maioria dos ciclos não tem óvulos.Por volta dos 50, ocorre 
a menopausa  
 
Pele 
 
Pele não-exposta ao sol  
 
A partir dos 50  
 
As camadas da pele afinam, tornando os vasos sanguíneos da derme mais vulneráveis a lesões  
 
Pele exposta ao sol  
 
A partir dos 45  
 
A distribuição irregular da melanina pelos melanócitos, responsáveis pela pigmentação, gera 
manchas  
 
Imunidade 
 
Alterações da resposta imune  
 
Entre 65 e 75  
 
Idosos têm menos linfócitos virgens, capazes de identificar vírus, bactérias e células 
cancerosas  
 
Herpes Zoster  
 
Entre 65 e 75  
 
Reação ao vírus da catapora, em quem teve a doença. É sinal de baixa resistência imunológica 
e pode indicar redução da imunidade  
 
Ossos 



 
Perda de altura  
 
A partir dos 50  
 
As vértebras são sujeitas a microfraturas que passam despercebidas, mas, juntas, acabam 
afetando a altura  
 
Perda de massa óssea  
 
A partir dos 50  
 
Na mulher, a menopausa eleva o risco de osteoporose; aos 70, o risco é igual para os dois 
sexos  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Fontes: AYTAN SIPAHI, gastroenterologista do HC; CARLOS ALBERTO HOSSRI, cardiologista do 
HCor; DALTON COSTA, consultor em odontogeriatria; DENISE STEINER, dermatologista; JOSÉ 
TESTA, otorrinolaringologista; LEA GRINBERG, neuropatologista da USP; LEÔNCIO QUEIROZ 
NETO, oftalmologista; NEUCENIR GALLANI, ginecologista; SALO BUKSMAN, do Programa de 
Osteoporose Masculina do Into; VALÉRIA NATALE, médica do HC 

 
E DESAFIOS DO EGO 
 
Autoimagem 
 
A perda progressiva de resistência física, aparência corporal e capacidade cognitiva pode trazer 
angústia e depressão, numa espécie de luto pelo "eu" perdido  
 
Futuro x Passado 
 
No envelhecimento, o balanço da vida é inevitável; a restrição de sonhos e perspectivas torna 
mais doídas as frustrações acumuladas (escolhas erradas, sortes e azares), levando a quadros 
de agressividade ou melancolia  
 
Incapacidade 
 
Ignorado no começo da terceira idade, o temor de ser acometido por doenças incapacitantes e 
a possibilidade de uma longa agonia crescem conforme os anos avançam, gerando hipocondria 
e quadros psicossomáticos  
 
Isolamento 
 
Com a morte dos contemporâneos de geração e a mudança das referências culturais de sua 
época (códigos sociais, hábitos, vestimentas, exclusão tecnológica), o idoso pode se sentir 
num mundo estranho e pouco amigável e mergulhar em total isolamento  
 
Morte 
 
Aceitar a própria finitude é uma tarefa dolorosa, que exige luto antecipado e irreparável; a 
morte pode aparecer como um alívio em casos de intensos sofrimentos físicos e psîquicos  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Fonte: "Psicanálise e Velhice", de Dorli Kamkhagi, Ed. Via Lettera 

 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 15 mar. 2009, Especial MaiorIdade, p. 1-10. 
 


