
Depoimento de uma pessoa idosa saudável e feliz 

 

OMS - "Qualidade de vida é a percepção do indivíduo de 

sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de 

valores nos quais vive e em relação aos objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações". 

  

 Minha vida está pautada na educação que recebi de 

meus pais, com seus exemplos e ensinamentos de como ser 

uma pessoa digna e honesta. Tendo isto como norte, vivi todas 

as fases de vida de um indivíduo comum com suas 

características inerentes; brinquei, estudei, namorei, trabalhei 

e, hoje, aposentada desfruto de uma vida tranquila e serena. 

Tudo que conquistei devo as boas escolhas que fiz entre 

tantas oportunidades que surgiram em minha trajetória. Ter um 

objetivo é fundamental para sua formação e satisfação 

pessoal. 

Sou solteira, mas não me sinto solitária, nem só, pois 

tenho vínculos profundos e amorosos com meus parentes, 

amigos e animais de estimação. Eles são minha fonte de 

amor, energia e alegria. Viver relações afetivas é ter um porto 

seguro. 

Meu tempo não é ocioso. Estou sempre em movimento: 

cuidando da casa, dos meus amiguinhos "irracionais", das 

minhas plantas e, principalmente, de mim. 

O que faço por mim? Coisas ou atividades que  me dão 

prazer, alegria e novos conhecimentos, como: aula de dança, 

canto coral, trabalho voluntário e as oficinas da UNIDI.  Tenho 

vários grupos de amigos: ex-colegas de ginásio, ex-colegas de 



normal, ex-colegas de trabalho, colegas dos grupos atuais que 

nos reunimos mensalmente para festejar a vida e a nossa 

amizade. Viajo com amigos e familiares. Cuido de minha 

aparência pessoal. 

Não me esqueço de regularmente, fazer uma revisão 

clínica para saber com anda minha saúde e o que devo fazer 

para que ela continue boa. 

Minha maneira de viver, dá-me condições de ter uma 

ótima qualidade de vida, proporcionando-me bem estar físico, 

mental, psicológico e emocional e, principalmente, autonomia. 

Não sou modelo, mas sirvo como exemplo. 
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