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editorial

A ideia de se dar conta das necessidades do idoso brasileiro deve se aproximar as perspectivas de promoção da saúde, ou seja, 

ações que perpassem a prevenção e cuidado de agravos para aquelas que possam reinseri-lo na teia social.

O idoso guarda experiências de vida que podem ser compartilhadas com as gerações mais jovens, seja no trabalho, na pro-

dução de conhecimentos, na troca de saberes culturais, no reavivamento da história e tantas outras, das quais este indivíduo 

pode dar muitas contribuições sociais.

Para além das preocupações sociais como as questões previdenciárias (importantes nas políticas públicas, sobretudo com 

o avanço do envelhecimento), os indivíduos na fase adulta, especialmente acima de 40 anos devem ser também preocupação 

sócio sanitária, pois se prevê que em mais uma década o Brasil terá a 6ª maior população mundial de idosos, país que sabemos 

não ter resolvido problemas básicos e que parecem de mais fácil solução (saneamento básico, doenças tropicais, doenças ree-

mergentes e outras). 

Estilos de vida saudável, atividade física, trabalho agradável e produtivo, alimentação adequada, redução de tabaco e álcool, 

controle de estresse e tantos outros aspectos devem ser preocupação não só de indivíduos acima de 60 anos, mas em especial 

daqueles acima de 40 anos.

Os serviços de saúde (não só os públicos), devem se preocupar com estratégias que possam possibilitar aos cidadãos sob sua 

atenção, formas de que estes se tornem agentes de seu autocuidado. Claro, tudo isto somado a políticas públicas, como a Polí-

tica Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), que descreve alternativas coletivas, familiares e individuais de se alcançar maior 

qualidade de vida das coletividades, e como os serviços sociais e de saúde podem agir.

Por sua vez, a proporção de indivíduos muito idosos (acima de 80 anos) e os centenários crescem a ponto de que preocu-

pações devem se redobrar nas mais variadas instancias sociais, seja no aspecto de qualidade de vida, atenção a saúde, custos 

previdenciários, atenção a indivíduos com fragilidade, idosos institucionalizados e outros. 

Esta edição se debruça sobre as questões do ancião e apresenta artigos sobre o perfil do idoso, sobre terapias com animais e 

a respeito de condições crônicas neste grupo. Busca-se assim contribuir com o conhecimento e a se mostrar realidades e alter-

nativas de atuação na saúde do idoso.

Boa leitura!

ÁLVARO DA SILVA SANTOS
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ERRATA

Informamos que Eleonora Menicucci de Oliveira, socióloga e pró-reitora de extensão e pesquisa da UNIFESP, é 
orientadora e uma das autoras do trabalho: “Estudo de caso de um casal homossexual masculino soro diferente 

para o HIV / AIDS”, publicado na edição 32, p. 169-173, deste periódico.
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