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Introdução

A

população idosa no Brasil não para
de crescer. Segundo o último Censo
populacional, realizado em 2010 pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
atualmente quase 11% da população brasileira
tem idade igual ou maior que 60 anos. Até 2070,
a estimativa é que essa proporção chegue a 35%.
Há diversas explicações para os dados,
entre elas a diminuição da taxa de natalidade
e os avanços na medicina, que aumentaram a
expectativa de vida. Atualmente, os brasileiros
vivem em média 71 anos e, as brasileiras, 78,3.
No mundo todo, as pessoas estão vivendo mais
— e o Brasil acompanha essa tendência.
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O envelhecimento da população,
no entanto, requer cuidados especiais,
e muitas famílias não estão preparadas
para lidar com as alterações nos relacionamentos do idoso com a família e
com a sociedade.
Em muitos casos, a aposentadoria pode causar crises de identidade
ou levar à depressão, por exemplo.
Além disso, doenças degenerativas,
que surgem com mais frequência
nessa faixa etária, geram limitações e
dependência.
Tudo isso mexe com a autoestima
do idoso, que pode acreditar que, por
causa da idade, perdeu a serventia ou
o propósito de vida.
O papel da família é fundamental
para reverter esse sentimento e dar
ao idoso o apoio necessário para que
ele continue ativo.

Um estudo bastante conhecido
sobre longevidade, feito pelo jornalista
Dan Buettner para a National
Geographic, mapeou as regiões do
mundo com a maior concentração de
centenários.
As chamadas “Zonas Azuis”
ficam na Sardenha, uma ilha italiana;
nas ilhas Okinawa, no Japão; em Loma
Linda, Califórnia; na Península Nicoya,
na Costa Rica e em Icária, na Grécia.
Buettner observou o que estes
locais tinham em comum e o que
poderia contribuir para a longevidade
da população.
Entre as conclusões, estavam
laços fortes com familiares e amigos.
“Isolamento mata”, enfatizou Buettner
em uma palestra do TED, realizada
pela Fundação Sapling desde 1984.

(81) 98201-5275

contato@essencecuidados.com.br

(81) 3419-8086

5

Entretanto, é fundamental que a família seja
acolhedora, carinhosa e respeitosa: não basta levar
o idoso para morar na mesma casa (algo muito
comum na cultura brasileira e latina).
Estar na casa de familiares não garante que o
idoso será bem cuidado — em muitos casos, pode
até ser o contrário, visto que na correria do dia a dia
a disponibilidade para passar tempo com o idoso é
muitas vezes limitada.
E não é só porque a pessoa é idosa que ela
deixará de viver normalmente. Mesmo com limitações de mobilidade ou sem a mesma energia que
pessoas mais jovens, os idosos podem, sim, se
divertir e aproveitar a vida. Cada vez mais surgem
opções de atividades pensadas e criadas especificamente para a terceira idade.
No Recife, que é a terceira capital brasileira em
número de idosos (que correspondem a 10,1% da
população total do município), há diversas opções
de lazer. Por isso, preparamos um guia completo
com os melhores programas da região voltados
para a terceira idade nessa região!
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10,1% da população
total de Recife
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Dificuldades e problemas enfrentados
(pelo idoso e pela família)

P
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arafraseando
um
conhecido
provérbio, “para envelhecer, basta
estar vivo”. Há estudos que mostram
que as aptidões cognitivas alcançam
o pico aos 30 anos e continuam
estáveis até os 50 ou 60 anos. A partir
de então, começam a diminuir, em um
processo que se intensifica a partir
dos 70 anos.
Isso significa que o corpo do idoso não
funciona mais da mesma forma que
o de uma pessoa entre 20 e 30 anos,
nem mesmo que o de alguém com 50.
Entre as principais doenças e falhas
cognitivas que acometem pessoas
em faixas etárias avançadas estão:

Problemas cardiovasculares: a mais
comum é a doença arterial coronariana.
Trata-se de um estreitamento ou
bloqueio das artérias do coração;
Doença cerebrovascular: mais conhecida
como AVC ou acidente vascular cerebral,
é quando um vaso sanguíneo do cérebro
fica bloqueado ou se rompe. As células
da região morrem rapidamente, o que
pode provocar sequelas e até mesmo
levar à morte;
Hipertensão arterial: é quando a força
do sangue nas paredes de uma artéria é
tão grande que passa a danificar vasos
sanguíneos e outros órgãos;
Câncer: quando as células crescem de
forma anormal e descontrolada;

Diabetes: causa por uma alteração no
modo como as células absorvem e utilizam
a glicose. Entre suas consequências estão
a cegueira, lesões no sistema nervoso,
ataques cardíacos e derrames;
Doença de Parkinson: mais comum nos
homens, é um distúrbio neurológico que
provoca rigidez muscular, tremores e movimentos bruscos;
Demência e mal de Alzheimer: perda
significativa das funções cerebrais, que
pode se manifestar em lapsos de memória,
dificuldade para se comunicar, confusão
mental e alterações de humor;
Osteoporose: é a perda de massa
óssea, que deixa os ossos mais fracos e
propensos a fraturas em acidentes.
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Tudo isso deixa o idoso mais
vulnerável, visto que seu corpo não
responde mais como antigamente.
Pequenas quedas podem resultar em
grandes fraturas e esquecimentos
bobos (como uma chaleira no fogo)
podem provocar graves acidentes.
Com isso, o medo de que algo ocorra
preocupa os idosos e seus familiares.
Segundo uma pesquisa da Senior
Concierge para a MC15 Consultoria,
49% dos idosos se preocupam em ser
um peso para a família.
Eles gostariam de ser tratados
como qualquer adulto com capacidade
de discernimento e poder de decisão e não se sentem confortáveis ao serem
tratados como crianças incapazes de
cuidar de si mesmos.
A situação é extremamente
delicada, pois, ao mesmo tempo, dados
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da Pesquisa Nacional de Saúde, feita
em 2015 pelo IBGE, revelam que 17,3%
das pessoas com mais de 60 anos
têm alguma limitação para resolver
atividades do dia a dia.
E essa dificuldade de locomoção
leva o idoso ao isolamento, algo extremamente prejudicial para o envelhecimento. Aliás, já existem estudos
indicando que o isolamento aumenta
em 14% o risco de morte prematura.

49% dos idosos se
preocupam em ser um
peso para a familia.
´
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Por isso, o papel da família é tão
importante para o envelhecimento saudável.
Diversos estudos demonstram que a
convivência familiar pode ser tão essencial
para a longevidade quanto cuidados
especializados com a saúde em geral.
Um deles, feito pela Harvard Women’s
Health Watch revelou que “a falta de laços
sociais pode ser determinante na vida de
alguém”.
Na pesquisa, foram ouvidas mais de 300
mil pessoas, e a conclusão foi que o grupo
insatisfeito com seu lado social teve um
risco 50% maior de morrer prematuramente o que é comparável ao risco de pessoas que
fumam 15 cigarros por dia!
Na correria do dia a dia, é fácil encontrar
desculpas para não dar a devida atenção aos
pais ou aos avós com idade avançada.
Mas essa negligência, além de trazer
riscos evidentes — como agravamento
de doenças devido à não-realização de
certos exames— também pode trazer
consequências indiretas, como o isolamento
social do idoso.
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C

uidar de um idoso e dar a ele o suporte necessário nesta etapa da vida não é
simples e exige muito amor e sabedoria por parte daqueles ao redor. É natural
não saber lidar com tudo o que ele requer, mas com um pouco de paciência é
possível garantir um envelhecimento saudável e feliz. Veja a seguir algumas dicas:

1
9

Dê valor ao conhecimento deles: por já terem
vivido muito, idosos acumulam sabedoria.
Aproveite para conversar com eles e ouvir
suas histórias, apreciando a convivência e
salientando suas qualidades.

a olhar para o futuro: ter uma
Adapte o local onde ele mora: evite colocar
4 Incentive-os
7
nova meta gera motivação e alegria de
tapetes (ou prefira os antiderrapantes),
viver. Incentive o idoso a buscar novos
projetos e objetivos. Afinal, nunca é tarde
para começar algo novo!

proporcionar autonomia: já existem
Estimule a interação social: isso não
2 Procure
5
diversos produtos e serviços especializados
significa apenas matricular o idoso em
que permitem que o idoso tenha uma vida
relativamente independente. Nem sempre é
necessário que seus pais e avós morem na
sua casa para que você possa cuidar bem
deles! Por isso, avalie bem suas opções.

grupos de terceira idade. É importante
também que ele tenha uma boa relação
com a família e envolvimento com sua
comunidade. Não hesite em propor
atividades culturais para eles frequentarem

Estimule a prática de atividades físicas:
com discrição: evite infantilizá3 Cuide
6
mesmo que seja uma ida à padaria, o
-los, tratá-los como incapazes e expor suas
limitações. Dê o apoio necessário sem
ressaltar os aspectos negativos da velhice.

exercício físico cotidiano ajuda o idoso a
viver mais e melhor.

mantenha a casa bem iluminada, instale
barras no boxe do banheiro e ao lado
do vaso sanitário. Lembre-se de sempre
orientar o idoso para o risco de quedas, de
forma descontraída.

atividades que estimulem o cérebro:
8 Busque
de palavras cruzadas a aulas de informática,

a ideia é manter o cérebro ativo. Há pesquisas
que confirmam que manter a mente sempre
alimentada de novos conhecimentos ajuda
a garantir uma melhor saúde cerebral.
Além disso, isso também deixa o sistema
imunológico mais forte e melhora o humor
do idoso.
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Acessibilidade Urbana (e a falta que ela faz)

M

esmo com toda a disposição
dos familiares para se dedicar
ao idoso, a rotina de eventuais passeios
e idas ao médico pode ser dificuldada
por um fator crucial: a acessibilidade.
Embora existam leis que visam
à garantia de direitos básicos para
pessoas com limitações motoras —
a Lei 10.098, de 2000, é uma delas,
por exemplo — sabemos que na prática nem sempre isso ocorre. E, ainda
por cima, muitas vezes a legislação
dá mais atenção a pessoas com deficiência física do que aos idosos.
Em todo o Brasil, pessoas acima
dos 65 anos de idade têm direito ao
transporte coletivo público gratuito e
desconto de 50% em atividades culturais, além de preferência em vagas de
estacionamento e filas.

Entretanto, isso não é o suficiente para
garantir aos idosos a acessibilidade necessária para que eles usufruam de seus
direitos e tenham um envelhecimento
mais saudável. Afinal, transportar um
idoso não é uma tarefa simples, já que
muitas vezes requer carros adaptados e
calçadas seguras.
No Recife, por exemplo, a acessibilidade não é das melhores: mesmo
em pontos turísticos, como museus, é
rara a implementação das adaptações
necessárias aos idosos.
Felizmente, hoje em dia já existem
mais opções para o transporte adaptado
de idosos (e pessoas com dificuldade de
locomoção em geral), como você pode
observar na tabela apresentada a seguir.
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ATUALMENTE, AS PRINCIPAIS ALTERNATIVAS PARA O TRANSPORTE DE IDOSOS SÃO:

Transporte Público*

Transportes Particulares*

Embora todos os veículos ou trens tenham assentos reservados para
idosos e pessoas com mobilidade reduzida, nem todos são adaptados
para permitir o embarque deles, com rampas de acesso, por exemplo.
Para completar, nem sempre o restante dos usuários respeita a regra
e cede seu lugar, sem contar que os horários e a frota no Brasil são
muito complicados.

Apesar de serem mais caros que táxis, saem mais em conta que as
ambulâncias ou as adaptações em um carro. Entre seus diferenciais,
estão tecnologias para acompanhamento familiar a distância (como
câmeras embarcadas nos veículos), além de profissionais treinados
para prestar assistência ao idoso - os motoristas-cuidadores.

11

Ambulâncias*
Uber e Táxis*
São veículos que passam por alterações na estrutura para transportar
pessoas com mobilidade reduzida. As características necessárias
para um táxi ser considerado adaptado incluem traseira com rampa
antiderrapante ou plataforma eletrônica-hidráulica, piso rebaixado,
cintos de segurança de três pontos e banco dianteiro giratório.
A frota desses veículos ainda é muito pequena e nem todos os
motoristas são treinados para atender os clientes. O Estatuto da
Pessoa com Deficiência, de 2015, determina que a frota de táxis
adaptados corresponda a 10% do total — algo que não é respeitado na
maioria das cidades. E, para completar, ainda são comuns os casos
de táxis adaptados que cobram valores exorbitantes para transportar
cadeirantes (ou que até mesmo se recusam a prestar esse serviço).

Apesar de muito seguras, são pouco acessíveis e podem fazer com
que o idoso se sinta humilhado, já que, para ser transportado em
ambulâncias, precisa ser amarrado, como se estivesse doente ou
ferido. Além disso, o transporte tem de ser feito deitado na maca,
mesmo quando não há necessidade.

Carros Particulares*
São adaptados para o próprio idoso dirigir ou para algum familiar
transportá-lo. No primeiro caso, é difícil para a família garantir a
segurança do idoso no dia a dia e, no segundo, gera-se uma grande
dependência dos familiares. Além disso, requerem um alto investimento.

*Considerando modelos adaptados

(81) 3419-8086

Transporte Público*

Uber e Táxi*
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Transporte Particular*

*Considerando modelos adaptados
Custo
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Frota x Demanda
Segurança
Conforto
Cuidador profissional
Acompanhamento
online via câmeras

Ambulância*

contato@essencecuidados.com.br

Carro Particular*
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Após optar pelo melhor meio de
transporte, é só escolher pra onde ir!
Apesar das dificuldades, com o meio de transporte
adequado é possível proporcionar ao idoso ótimos
momentos de lazer e garantir que ele cumpra sua
rotina de exames e cirurgias, por exemplo.
Por ser uma região turística, o Recife e sua região
metropolitana oferecem diversas opções de lazer.

Veja algumas dicas que preparamos a seguir!
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Eventos
Bailes da Terceira Idade
Em Olinda, há 17 anos é realizado o Baile Municipal da Pessoa Idosa.
Organizado pela Prefeitura, ocorre durante o Carnaval e empolga o
público — há muitos frequentadores com mais de 80 anos! Fique de
olho nas programações de bailes para a terceira idade, pois, além de
divertidos, são ótimas opções de socialização.
Saiba mais: www.penocarnaval.com.br
Faixa de preço: ? / Consultar programação
14

Clube das Pás Douradas
O clube mais antigo do país foi fundado em 1888 e tem
capacidade para 1200 pessoas, com 300 mesas e 1200 cadeiras.
No calendário anual, há festas que viraram tradição, realizadas nos
últimos sábados de cada mês, como a Noite do Havaí (fevereiro), o
Baile de Aniversário (março), o Baile das Rosas (maio), o Baile Cigano
(agosto), o Baile da Primavera (setembro) e a Noite do Halloween
(outubro).
Saiba mais: www.clubedaspas.com.br
Faixa de preço: $$ / Consultar programação

Com acessibilidade
Em Recife
Saindo de Recife
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Eventos
Cursos Para a Terceira Idade
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Em universidades ou escolas privadas é possível encontrar opções
de cursos específicos para a terceira idade, sobre os mais variados
temas. O Senac, por exemplo, possui aulas de informática para a
terceira idade, e costuma abrir vagas para cursos de graduação. Em
2018, por exemplo, o edital incluiu os cursos de Gastronomia, Design
de Moda, Administração, Eventos e Gestão de Recursos Humanos.
Saiba mais: www.pe.senac.br

Eventos Familiares
Cabe destacar também que é muito importante levar o idoso a
eventos familiares como formaturas, aniversários e casamentos.
Como comentamos nos capítulos anteriores, fazê-lo se sentir
incluído contribui para um envelhecimento saudável e ajuda a evitar
seu isolamento e casos de depressão.
Com acessibilidade
Em Recife
Saindo de Recife
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Pacotes a partir de R$60/hora
SOLICITE UM ORÇAMENTO!
contato@essencecuidados.com.br
(81) 98201-5275
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Religião e Entretenimento
Teatro de Santa Isabel
Monumento tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em
1949, é o primeiro (e mais expressivo) exemplar de Arquitetura Neoclássica
do estado. É possível somente visitá-lo ou ir a concertos e peças teatrais há, inclusive, opções gratuitas.
Saiba mais: www.teatrosantaisabel.com.br
Horários: 09h às 12h - 13h às 15h (Ter - Dom)

Capela Dourada
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Outro templo que merece uma visita, a capela da Ordem Franciscana
foi fundada em 1696 e concluída em 1724. A rica decoração barroca
impressiona pela grande quantidade de ouro na cobertura da talha de
madeira que forra as paredes.
Saiba mais: www.capeladourada.com.br
Horários: 08h às 12h - 14h às 16h30 (Seg - Sex)

Museu Cais do Sertão
Eleito um dos 20 melhores museus da América do Sul pelo TripAdvisor,
é um museu interativo sobre o sertão e sobre Luiz Gonzaga. Fica no
Recife Antigo e possibilita uma bela imersão no universo sertanejo!
Saiba mais: www.caisdosertao.org.br
Horários: 09h às 17h (Ter - Sex), 13h as 17h (Sáb - Dom)

Com acessibilidade
Em Recife
Saindo de Recife
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Religião e Entretenimento
Teatro RioMar Recife
O espaço cultural criado em 2014 tem capacidade para quase 700
espectadores e, desde a sua fundação, já recebeu atrações como
“Drácula”, “Branca de Neve”, “Mais uma Vez Amor” (com Débora
Secco e Marcos Mion) e “Azul Resplendor” (com Eva Wilma), além
de shows de nomes como Milton Nascimento, Gilberto Gil, Simone,
Fafá de Belém e Rita Lee - que certamente agradam aos mais variados
públicos e faixas etárias!
Saiba mais: www.teatroriomarrecife.com.br
Horários: 12h às 21h (Ter - Sáb), 14h às 20h (Dom)
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Igreja da Madre Deus
O templo católico romano construído em 1709 merece ser visitado
até por quem não segue a religião católica. Além do amplo salão
em estilo rococó, o local abriga imagens que pertenceram à
primitiva Igreja do Corpo Santo, demolida durante a modernização
da cidade.
Saiba mais: www.ahoradamissa.com
Horários: 08h às 12h - 13h às 16h (Ter; Qui), 08h às 12h30 - das
14h às 17h (Qua; Sext), 08h às 12h (Dom) / Missas: 12h às 13h
(Ter; Qui), 11h (Dom)

Com acessibilidade
Em Recife
Saindo de Recife
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Pacotes a partir de R$60/hora
SOLICITE UM ORÇAMENTO!
contato@essencecuidados.com.br
(81) 98201-5275
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Passeios
Jaboatão dos Guararapes
A apenas 14 quilômetros do Recife, combina história e belas praias,
além de bares e restaurantes. Destaque para a Praia de Candeias
e suas águas calmas e mornas, protegidas por recifes. Nos fins de
semana, voluntários ajudam pessoas com mobilidade reduzida a dar
um mergulho no mar.
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Porto de Galinhas
A praia é próxima da capital e tem cadeiras anfíbias, que permitem
que pessoas em cadeiras de rodas aproveitem um belo banho de mar.
Também tem monitores treinados para auxiliar os turistas, rampa de
acesso e esteira na areia, que facilitam a locomoção.

Gravatá
A 80 quilômetros do Recife, é uma das principais cidades do Agreste
Pernambucano, carinhosamente chamada de Suíça Pernambucana.
Com clima ameno, há excelentes opções de restaurantes e compras.

Com acessibilidade
Em Recife
Saindo de Recife
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Passeios
Marco Zero
A praça marca o local onde nasceu a cidade do Recife, à beira do
Cais do Porto. Nela, há um painel do artista plástico Cícero Dias e um
bronze do Barão do Rio Branco, escultura do francês Felix Charpeutier, colocada ali em 1917. De lá, é possível observar o Porto do Recife. O estuário é protegido por um dique natural onde fica o Parque
das Esculturas, com a famosa Coluna de Cristal, do artista Francisco
Brennand, que possui 32 metros de altura.
21

Olinda
Mais conhecida pelo Carnaval, quando dois milhões de foliões
lotam suas ladeiras, a cidade mantém sua magia ao longo do ano.
O conjunto de igrejas barrocas, casario colonial e pequenos cafés
e galerias de arte conferem um charme especial à cidade. O Centro
Histórico é compacto e pode ser acessado por idosos via carro.

Praia da Boa Viagem
Em março de 2013, a Prefeitura inaugurou o projeto Praia Sem Barreiras.
O objetivo é garantir o acesso à praia por pessoas com mobilidade
reduzida, como os idosos. Na Praia de Boa Viagem, na região urbana
do Recife, o local fica próximo ao Posto 8.

Com acessibilidade
Em Recife
Saindo de Recife
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Pacotes a partir de R$60/hora
SOLICITE UM ORÇAMENTO!
contato@essencecuidados.com.br
(81) 98201-5275

(81) 3419-8086

Viu só como há opções variadas e interessantes
para levar os idosos para se divertir?
Esperamos que você tenha gostado das dicas!

Essence Cuidados
Mobilidade com
todo cuidado

