Isolamento Social:
Uma solução em
meio à dificuldade

Nós do Velho Amigo,
temos como propósito
discutir neste guia, sobre
o impacto do isolamento
social na população idosa
e na nossa sociedade.
Abordamos aspectos
poucos discutidos e
passamos algumas dicas
para driblar esses dias
onde a solidão mexe com
as nossas estruturas
emocionais.

Para isso, vamos:
1. Conhecer os pontos frágeis
2. Atitudes positivas para colocar
em prática neste momento de
crise.
3. Incentivar o Promover e
Fortalecer a saúde mental e física
4. Saber pedir ajuda. Quando é
necessário.
5. Trocar e compartilhar amor,
carinho e afeto!

A fragilidade do

idoso

Com o passar dos anos, os idosos passam pelo
processo de mudanças fisiológicas (o processo
natural da vida). Há dificuldades na mobilidade, e
nas funções cognitivas o que pode contribuir para
o isolamento e a depressão.
Nesta fase da vida aumenta a atenção para
diversas doenças e em pesquisas recentes,
estima-se que o uso de medicamentos contínuos
para doenças crônicas por pessoas à partir dos 60
anos chega a 40%, o que aumenta a sua
dependência nas diversas áreas da sua vida.

Com as mudanças naturais
do ciclo da vida, torna-se
muito importante que os
idosos recebam mais
cuidados pelas pessoas
que os assistem.
“ O que se opõe ao descuido e ao descaso é
o cuidado. Cuidar é mais que um ato; é uma
atitude. Portanto, abrange mais que um
momento de atenção. Representa uma atitude
de ocupação, preocupação, de
responsabilização e de envolvimento afetivo
com o outro.”- Leonardo Boff.

Se torna importante que seja construído
e introduzido na rotina diária, momentos
de escuta, onde os idosos possam falar
de sobre suas emoções, contar as
inúmeras histórias vividas, compartilhar
ou simplesmente desabafar sobre as
inseguranças, e novos desafios que
surgem em sua rotina.

É fundamental que o idoso faça
parte ativa e participativa do
grupo no qual ele pertence e
que possa contribuir com suas
experiências e opiniões,
independente da dificuldade que
ele possa apresentar.

Sugestões de atividades
Faça-se presente !

Realize ligações, chamadas de vídeo, conferencias e proporcione momentos de
partilha;

Volte no tempo!

Troque cartas, escreva em um diário, envie um correio elegante para lembra-lo
o quanto ele é importante para você.

Seja Criativo !

Use outras formas de comunicação e processos educativos: pinte livros
próprios, artesanatos, costuras, crochês, tricôs, jogos lúdicos.

Se exercite!

Que tal aquela musica antiga para dançar , fazer exercícios, alongamentos,
yogas etc.
Exercite sua memória! Mexa nos álbuns de fotos , faça um café ou um chá , e
desfrute este momento se recordando dos bons momentos que já passou e dos
que ainda virão

Se respeite !

Tudo bem um dia você acordar triste ..respeite as limitações e o tempo de
aprendizado de cada um.

Quando o idoso deve ser
orientado por um profissional?
Se mesmo com todo o cuidado, o
idoso apresentar ou intensificar
comportamentos de isolamento,
tristeza, gerando pensamentos
repetitivos, perda de memória,
insônia, ou comportamentos
considerados inadequados, é
aconselhável que seja procurada
ajuda profissional para uma
avaliação e adequada condução da
situação.

Temos a missão de
contribuir para à inclusão
social da população idosa
que se encontra em
vulnerabilidade,
impulsionando seu
envelhecimento
saudável, proporcionando
autonomia, dignidade e
integração em um
ambiente protetor.
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Nossos contatos:
(11) 3071-4040 / 3079-0018
(11) 94047-3533
Projeto Velho Amigo
projeto_velhoamigo
contato@velhoamigo.org.br
https://www.velhoamigo.org.br/
https://www.velhoamigo.org.br/como-contribuir/

Nossos contatos
estão abertos
para mensagens e
ligações
para auxiliar
vocês nesse novo
e importante
desafio

