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Entendemos o Tempo como algo a ser combatido. Num processo 

agitado da chamada „civilização‟ contemporânea, ele se torna 

efêmero em seu contexto mais abrangente, como um vaso de plástico 

a ser jogado fora. Neste ritmo, descartamos o que nos é mais 

precioso: o velho. É na memória do que fomos que evoluímos para um 

caminho onde podemos eleger o que temos de melhor. E na 

humanidade é o idoso que tem em seu corpo guardados as histórias e 

os aprendizados que nos conduziram até o presente. 

(Danilo dos Santos Miranda)  
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                           Resumo 

 

A velhice é uma etapa da vida que envolve uma relação de aspectos cronológicos, 

biológicos, psicológicos e sociais. No Brasil, como no mundo inteiro, está ocorrendo um 

significante aumento do número da população idosa. Em consequência, diversas demandas - 

presentes nas expressões da questão social - surgem para esse grupo que necessita de especial 

atenção das políticas sociais. No entanto, na conjuntura atual, as políticas sociais estão 

vinculadas a uma política econômica e de forte ajuste fiscal. Assim, este estudo teve como 

objetivo principal descobrir os desafios encontrados pelas pessoas idosas - residentes da área 

de abrangência do Centro de Saúde nº 05 da cidade do Gama/Distrito Federal (CSG-05/DF) - 

na proteção da sua saúde, a partir da perspectiva de dez idosas inseridas na área de cobertura 

do CSG-05/DF. Os objetivos específicos foram: a apresentação de um perfil das entrevistadas 

e a análise da garantia dos direitos da população idosa em geral, sobretudo, no âmbito da 

saúde. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas que 

aconteceram nos domicílios das entrevistadas. Os resultados apontam que, mesmo 

apresentando algumas disparidades, o perfil dessas idosas é semelhante ao da população idosa 

no Brasil. Além disso, foi descoberto que os principais desafios que a pessoa idosa encontra 

estão no âmbito do atendimento e serviços oferecidos pela rede pública de saúde (longa 

espera de atendimentos, escassez de profissionais e insumos, difícil acessibilidade e pouca 

visibilidade dos serviços), como também na responsabilização da família e/ou da pessoa idosa 

nos cuidados com a saúde e na violência intrafamiliar e institucional contra a pessoa idosa. 

Nesse contexto, percebe-se o desamparo e a insuficiência do Estado frente à questão da 

pessoa idosa no Brasil. 

 

Palavras-chave: Pessoa idosa. Saúde.Política Social. 
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    Abstract 

 

 Elderly age is a stage of life that involve a relationship of the chronological, 

biological, psychological and social aspects. In Brazil, as world, is occurring a significant 

increase in the number of elderly persons.  Consequently, many demands - present in the 

expressions of the social question - arise to this group that need special attention of social 

politics. However, social politics are linked to an economic policy and strong fiscal 

adjustment. This study  has objective to discover the challenges faced by the elderly - who 

lives in the area of the Centro de Saúde nº 5 do Gama/ Distrito Federal (CSG-05/DF) - in 

protecting your health, from the perspective of ten elderly inserted in the area that copper  the 

CSG-05. The specific objectives were: to present a profile of respondents and analysis of 

guaranteeing the rights of the elderly population in general, especially in health.  Collection of 

information was performed through semi-structured interviews that happened in the 

interviewed’s homes. The results indicate that, even with some differences, the elderly’s 

profile is similar to the elderly population in Brazil. Furthermore, the main challenges that the 

elderly person finds are in care and services are offered by public health (long wait for 

appointments, lack of professional and material,  difficult accessibility and little visibility of 

the services), also in  the responsibility of family and / or the elderly with health care and 

institutional and domestic violence against the elderly person. It was perceived a helplessness 

and the insufficiency of the State to question the elderly in Brazil. 

 

Keywords: Elderly. Health. Social Policy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Lista de abreviaturas 

 

ACS - Agentes Comunitários de Saúde  

CNDI - Conselho Nacional dos Direitos do Idoso  

CEP/SES - Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de Saúde  

CODEPLAN - Companhia de Planejamento  

CNDI - Conselho Nacional dos Direitos do Idoso 

CSG-05/DF - Centro de Saúde número cinco da cidade do Gama do Distrito Federal 

CSG-08/DF - Centro de Saúde número oito da cidade do Gama do Distrito Federal 

EJA - Educação de Jovens e Adultos  

ESF - Estratégia Saúde da Família  

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

HRG - Hospital Regional do Gama  

ILPI - Instituições de Longa Permanência para Idosos  

LOS - Lei Orgânica de Saúde  

NOAS - Norma Operacional de Assistência à Saúde 

NOB - Normas Operacionais Básicas  

OMS - Organização Mundial de Saúde  

PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde  

PDAD - Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios  

PEDS - Pesquisa Domiciliar Socioeconômica  

PNI - Política Nacional do Idoso  

PNSPI - Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa  

PSF - Programa Saúde da Família  

SEPLAN - Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento  

SUS - Sistema Único de Saúde  

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

WHO - World Health Organization 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/


9 
 

Lista de quadros  

 

 

Quadro 1. Perfil de escolaridade das idosas entrevistadas..................................................... 34    

Quadro 2. Perfil da situação conjugal das idosas entrevistadas.............................................  35 

Quadro 3. Perfil da opção religiosa das idosas entrevistadas..................................................35 

Quadro 4. Perfil profissional das idosas entrevistadas durante o período em que  

trabalhavam...............................................................................................................................36 

Quadro 5. Fonte de renda das idosas entrevistadas.................................................................36 

Quadro 6. Perfil epidemiológico das idosas entrevistadas......................................................37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 12 

CAPÍTULO 1: METODOLOGIA ............................................................................................ 14 

1.1 Apresentação ................................................................................................................... 14 

1.2 Levantamento bibliográfico e documental...................................................................... 14 

1.3 Escolha dos entrevistados ............................................................................................... 14 

1.4 Instrumento de coleta de dados ....................................................................................... 15 

1.5 Coleta de dados ............................................................................................................... 16 

1.6 Análise e interpretação dos dados ................................................................................... 16 

1.7 Procedimentos Éticos ...................................................................................................... 17 

CAPÍTULO 2: A QUESTÃO DA PESSOA IDOSA NO BRASIL ......................................... 18 

2.1 A idade da velhice ........................................................................................................... 18 

2.2 Envelhecimento populacional no Brasil ......................................................................... 19 

2.3 Contextualização e marco legal da política social de saúde da pessoa idosa ................. 21 

2.3.1 Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) .............................................. 24 

   2.3.1.1 O envelhecimento saudável: quais são os seus determinantes? ......................... 27 

2.4 Desresponsabilização do Estado frente ao compromisso com o Estatuto do Idoso e a 

Constituição Federal de 1988 ............................................................................................... 28 

2.4.1 Responsabilização da família ................................................................................... 31 

CAPÍTULO 3: ANÁLISE DE DADOS ................................................................................... 33 

3.1 A pesquisa ....................................................................................................................... 33 

3.2 Perfil das idosas entrevistadas ........................................................................................ 33 

3.3 Desafios diante da proteção à saúde da pessoa idosa ..................................................... 39 

3.3.1 Atendimento e serviços oferecidos pela rede pública de saúde ............................... 39 

  3.3.1.1 A longa espera do atendimento e a escassez de profissionais de saúde .............. 39 

         3.3.1.2 A escassez de insumos ......................................................................................... 41 

  3.3.1.3 Difícil acessibilidade e pouca visibilidade dos serviços ..................................... 42 

3.3.2 Superresponsabilização sobre a família e a pessoa idosa ......................................... 44 

3.3.3 Violência contra a pessoa idosa ............................................................................... 45 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................... 47 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 49 

 



11 
 

 

APÊNDICES ............................................................................................................................ 54 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE ............................. 54 

ANEXOS .................................................................................................................................. 55 

ANEXO A - Parecer de aprovação do projeto de pesquisa pelo CEP/SES .......................... 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

INTRODUÇÃO 

 

A presente monografia foi realizada por meio da disciplina “Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC)”, sendo requisito parcial para a aquisição do grau de Assistente Social no curso 

de graduação de Serviço Social da Universidade de Brasília (UnB). Este estudo é resultante de 

uma pesquisa realizada no âmbito da saúde com dez idosas - inseridas no universo de 992 

(novecentas e noventa e duas) pessoas idosas - da área de abrangência do Centro de Saúde 

número cinco da cidade do Gama - Distrito Federal (CSG-05/DF). Este trabalho, de natureza 

qualitativa, é uma maneira de investigar a realidade em que os pesquisadores analisam o que 

entendem, escutam e avistam (CRESWELL, 2010).  

O objetivo principal deste estudo foi descobrir os desafios encontrados pelas pessoas 

idosas residentes na área de abrangência do CSG-05/DF na proteção da sua saúde
1
. Os 

objetivos específicos compreenderam o levantamento do perfil desse grupo e a análise da 

garantia dos direitos da população idosa em geral.   

Partiu-se da hipótese de que esses sujeitos encontravam desafios que interferiam na 

proteção da sua saúde. Um dos desafios que se esperava encontrar seria a insuficiência de 

políticas públicas para a garantia do acesso aos seus direitos.  

A seleção deste tema de pesquisa se deu a partir da experiência desta aluna no estágio 

supervisionado em Serviço Social no CSG-05/DF, momento em que foi constituído um 

projeto de intervenção que resultou na construção de um roteiro de visita domiciliar em 

residências de pessoas idosas inseridas na área de abrangência do CSG-05/DF. Diante deste 

cenário, surgiu o interesse de um maior aprofundamento no âmbito da política de assistência à 

saúde da pessoa idosa, visto que foi observado durante o estágio que essa população vem 

apresentando muitas demandas. 

Além disso, foi percebida a escassez de disciplinas e pesquisas do curso de Serviço 

Social da UnB que abordassem em seus conteúdos questões relativas ao envelhecimento. Esse 

fato contribuiu para a curiosidade de se buscar um maior conhecimento sobre como se dá a 

relação entre política social e envelhecimento populacional, buscando manifestações que 

induzissem esse interesse no âmbito do Serviço Social.   

Segundo Potyara Pereira (2007), existem diversas evidências empíricas que fazem 

com que os cursos de Serviço Social venham a se interessar por conteúdos, metodologias e 

políticas sociais destinadas ao fenômeno do envelhecimento. A respeito disso, a autora 

                                                           
1
 Entende-se aqui por saúde protegida, aquela que possui determinantes - abordados mais adiante - favoráveis ao 

envelhecimento saudável. 
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destaca que: a população está envelhecendo; estão aparecendo novas necessidades 

consequentes do envelhecimento e do contexto histórico em que esse fenômeno é produzido, 

entendendo-se que essas necessidades se relacionam tanto a aspectos biológicos, como 

psicológicos, socioeconômicos e de cidadania da população idosa; as políticas, as instituições 

e os serviços de proteção social convencionais não estão mais de acordo com as novas 

demandas (PEREIRA, 2007). 

Para o desenvolvimento deste trabalho optou-se por estruturá-lo em três capítulos. O 

primeiro descreve sistematicamente a metodologia adotada e aborda: a delimitação do tema 

de pesquisa; como se deu a escolha dos entrevistados; o instrumento utilizado; o processo de 

coleta, análise e interpretação de dados e os procedimentos éticos adotados.  

O segundo capítulo compreende a discussão da questão da pessoa idosa no Brasil. 

Ocorre uma abordagem da delimitação da fase da velhice. Em seguida, é apontado que o 

número de pessoas idosas no Brasil e mundialmente está cada vez mais crescente, como 

demonstram algumas pesquisas. Com o aumento dessa população, emergem diversas 

demandas presentes nas expressões da questão social, as quais interferem na saúde da pessoa 

idosa.   

O capítulo também aborda os direitos conquistados na legislação, principalmente na 

área da saúde, e descreve os fundamentos da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

(PNSPI). A última parte é encerrada por meio de uma discussão a respeito da 

desresponsabilização do Estado diante do compromisso que assumiu com o Estatuto do Idoso 

e a Constituição Federal de 1988.   

O terceiro capítulo corresponde à análise de dados da pesquisa. Nessa parte é 

demonstrado o perfil das entrevistadas e os desafios diante da proteção da saúde da pessoa 

idosa, os quais se encontram tanto no âmbito dos serviços oferecidos pela rede pública de 

saúde, como também na responsabilização da família e/ou da pessoa idosa e na violência 

intrafamiliar e institucional. 

Por fim, as considerações finais apresentam reflexões a respeito dos resultados obtidos 

e sugestões de futuras pesquisas que podem ser realizadas sobre o objeto de pesquisa aqui 

tratado com o objetivo de conhecer melhor a realidade da população idosa e propor melhorias 

para a proteção da sua saúde. 
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CAPÍTULO 1: METODOLOGIA 

 

1.1 Apresentação 

 

A pesquisa foi realizada em sete partes, a partir do cronograma previamente 

elaborado: delimitação do tema de pesquisa; revisão de literatura; elaboração do projeto de 

pesquisa; submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de Saúde do 

Distrito Federal (CEP/SES-DF), onde foram avaliados os cuidados éticos envolvidos na 

realização do estudo; coleta de dados por meio de entrevistas; análise dos dados coletados; 

redação dos resultados finais
2
.    

 

1.2 Levantamento bibliográfico e documental 

 

Após a delimitação do tema de pesquisa, foi realizada uma sistemática revisão 

bibliográfica, onde foram selecionados alguns artigos e livros que foram fichados, 

contribuindo para construção do projeto e deste trabalho. Também foi levantada a legislação 

existente sobre a política de saúde e os direitos da pessoa idosa.  

 

1.3  Escolha dos entrevistados  

 

A proposta inicial seria selecionar dez pessoas idosas para serem entrevistadas dentre 

as doze que a pesquisadora acompanhou em seu projeto de estágio. Duas pessoas já não 

seriam incluídas no estudo, uma vez que a pesquisadora observou anteriormente - durante a 

execução de seu projeto de estágio - que estas não apresentavam condições de participar das 

entrevistas, devido a problemas de saúde (como auditivos e demências). Além disso, a 

pesquisadora havia escolhido essas dez pessoas idosas por conhecer melhor a realidade social 

deste grupo e acreditar que poderia facilitar a concretização das entrevistas, principalmente 

porque os sujeitos da pesquisa poderiam ser mais receptivos. 

Primeiro, foram buscados os dados pessoais (nome, telefone, endereço) das doze 

pessoas idosas visitadas durante o projeto de intervenção de estágio da pesquisadora através 

dos arquivos do CSG-05/DF, a fim de selecionar as prováveis entrevistadas. No entanto, 

diante de alguns imprevistos (falta de disponibilidade ou a própria recusa para a entrevista, 

                                                           
2
 Após a edição do TCC, será encaminhado ao CEP um relatório final com os resultados pesquisa.  
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mudança de endereços), a pesquisadora obteve contato com apenas cinco idosas (e não com 

dez, como o previsto)
3
. A partir daí, buscaram-se novos contatos de pessoas idosas por 

intermédio de alguns profissionais do CSG-05/DF. Neste momento, mais cinco idosas
4
 

colocaram-se à disposição para a realização das entrevistas.  

A escolha da pessoa idosa, como relatora dos desafios na proteção a sua saúde, 

aconteceu a partir da ideia de que a pessoa idosa seria a melhor interlocutora da realidade na 

qual está inserida.
5
 Outro ponto a destacar é que por se tratar de uma pesquisa de caráter 

qualitativo não foi selecionado um número elevado de sujeitos e com representatividade 

estatística, visto que se entende que esse tipo de abordagem não tem como foco apenas o dado 

numérico, mas “seu significado na experiência social do sujeito, visando a alcançar a 

compreensão das lógicas internas dos grupos pesquisados” (MARTINELLI, 2008, p. 36). A 

partir da pesquisa com dez participantes, foram apresentados dados qualitativos sobre a 

realidade social estudada.  

 

1.4  Instrumento de coleta de dados 

 

Antes da entrada em campo, foi planejada a abordagem e os registros de dados. Para 

isso, foi utilizado um roteiro de entrevista semiestruturada
6
 elaborado com 22 (vinte e duas) 

questões que buscavam descobrir desafios da proteção da saúde da pessoa idosa. A princípio 

eram apenas 21 (vinte e uma) questões, porém a última questão foi adicionada ao roteiro no 

momento da realização da primeira entrevista, pois se observou que seria importante também 

abordar sobre a participação política deste grupo. 

Foi escolhido este instrumento por que além de proporcionar um melhor entendimento 

do que as pessoas refletem e dos seus conhecimentos, a ferramenta também auxilia na 

observação da postura corporal, da tonalidade de voz e dos silêncios dos entrevistados 

(MARSIGLIA, 2001). A entrevista foi uma ferramenta de extrema importância, visto que as 

                                                           
3
 Este momento se constituiu como uma das principais dificuldades da execução da pesquisa.  

 
4
 Não foi intencional a escolha de pessoas idosas do sexo feminino. A pesquisadora buscou contato com pessoas 

do sexo masculino também, mas essas não se dispuseram (alguns argumentaram falta de disponibilidade e outros 

não apontaram os motivos).  
 
5
 Acredita-se que por meio da fala e memória desses indivíduos, simultaneamente, relatos e potenciais ações, é 

possível intervir no presente (ARAÚJO, 2006). 
 
6
 As entrevistas semiestruturadas contêm perguntas fechadas e abertas, onde o entrevistado tem a possibilidade 

de falar sobre o tema sem se prender a pergunta formulada (MINAYO, 2010). As entrevistas duraram em média 

40 minutos e ocorreram no mês de fevereiro e março de 2012. 
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participantes demonstravam suas concepções e opiniões (CRESWELL, 2010). Depois da 

transcrição, para cada entrevistada e pessoas citadas na coleta de dados foi colocado um nome 

fictício e a identidade dos sujeitos foi mantida em sigilo (MARSIGLIA, 2001).  

O registro em diário de campo foi fundamental para a execução da pesquisa, visto que 

as reflexões contribuíram de maneira significativa para se pensar na questão analisada e para a 

interpretação de dados. Neste sentido, mais do que apenas guardar anotações, o diário de 

campo pode apresentar reflexões e indagações que, quando relidas, podem contribuir para o 

aprimoramento tanto da prática, quanto da teoria (LIMA; MIOTO; PRÁ, 2007).  

 

1.5  Coleta de dados 

   

Depois de localizados os dados pessoais dos entrevistados, as entrevistas foram 

agendadas por telefone com antecedência, aproximadamente de três dias cada uma, onde a 

pesquisadora explicava brevemente o motivo das entrevistas. Depois da autorização, via 

telefone, das idosas, os dados foram coletados pessoalmente pela pesquisadora. O ambiente 

das entrevistas foi a própria residência da pessoa idosa
7
. Os pesquisadores qualitativos 

preferem coletar dados no local em que os participantes vivenciam a questão que estão 

estudando (CRESWELL, 2010). 

 

1.6  Análise e interpretação dos dados 

   

A análise e interpretação de dados consistem em formular questões abertas e avaliar as 

informações fornecidas pelos participantes (CRESWELL, 2010).  Já durante a coleta dos 

dados qualitativos, foram realizadas reflexões colocadas em diário de campo. Antes da 

entrada em campo, foi planejada a abordagem e o registro de dados. 

Como sugere Creswell (2010), a pesquisa seguiu os seguintes passos para execução da 

análise de dados: a) os dados foram organizados e preparados para a análise, momento em que 

as entrevistas foram transcritas; b) os dados foram lidos, obtendo-se uma percepção geral das 

informações e uma reflexão sobre o significado geral; c) os dados das entrevistas foram 

agrupados durante a análise de dados e classificados em categorias caracterizadas por um 

termo; d) utilizou-se o processo de codificação para determinar uma descrição, que incidiu 

                                                           
7
 A pesquisadora observou - durante execução de seu projeto de intervenção de estágio - que as idosas possuíam 

maior liberdade para abordar alguns aspectos de sua realidade no âmbito domiciliar.  
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numa apresentação detalhada de informações colhidas durante as entrevistas; e) foi efetuada a 

interpretação dos dados e construído o relatório final deste estudo.  

 

1.7  Procedimentos Éticos  

 

Este projeto foi submetido e aprovado pelo CEP/SES-DF que se manifestou por meio 

de um parecer (ANEXO A). A pesquisa observou as exigências éticas e científicas 

fundamentais previstas na Resolução 196/96, que aprova as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos.  

A coleta de dados iniciou-se após a aprovação da pesquisa pelo CEP. Foi apresentado 

o protocolo de aprovação fornecido pelo CEP, à direção do Hospital do Gama (HRG), assim 

como à chefia do CSG-05/DF. Antes da realização de cada entrevista, foi apresentado às 

participantes duas vias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (APÊNDICE 

A) para assinatura. Neste momento, também foram explicitados: o objetivo geral do estudo, 

os cuidados éticos que seriam adotados, tais como a garantia do anonimato e o sigilo das 

informações coletadas, além do pedido de autorização para gravação da entrevista.  
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CAPÍTULO 2: A QUESTÃO DA PESSOA IDOSA NO BRASIL 

 

2.1 A idade da velhice  

  

No Brasil, de acordo com Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003), considera-se pessoa 

idosa aquela com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Porém, reconhece-se que a 

velhice envolve muito mais do que a idade cronológica, visto que ser uma pessoa idosa não 

significa simplesmente possuir 60 anos ou mais anos de idade
8
. Essa etapa, submergida em 

suas peculiaridades, envolve uma relação existente entre os seus diversos aspectos 

cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais que variam de indivíduo para indivíduo 

(SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008). Daí a importância de compreender a velhice e o processo 

natural do envelhecimento - inerente a todo ser humano desde seu nascimento até o óbito. 

Conforme Oliveira e Gregorato (2006), com esse processo e a consequente perda da 

reserva funcional
9
, o indivíduo se encontra mais sujeito a algumas doenças crônicas. O 

organismo passa por alterações orgânicas, funcionais e morfológicas, particulares do 

envelhecimento natural, e muitas vezes por modificações consequentes de doenças. No 

entanto, portar algumas doenças não obrigatoriamente incapacita física e emocionalmente o 

sujeito, pois muitas vezes é viável cultivar a capacidade de desempenho de atividades 

cotidianas (OLIVEIRA; GREGORATTO, 2006). 

Como já foi assinalado, é difícil produzir uma definição da velhice, pois existem 

diversos tipos de pessoas idosas com histórias, modos de vida e alterações orgânicas diversas. 

Schneider e Irigaray (2008) apontam que, conforme alguns estudos, o envelhecimento 

humano é entendido como um processo complexo combinado pelas suas diferentes idades. 

Segundo os autores, a idade cronológica está relacionada unicamente aos anos de vida 

transcorridos desde o nascimento e não indica o desenvolvimento biológico, psicológico e 

social. Já a idade biológica constitui-se pelas mudanças ocorridas no corpo e na mente, que 

acontecem no decorrer do processo de desenvolvimento natural do envelhecimento humano 

(SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008).  

                                                           
8
 Este trabalho utilizará o conceito cronológico da velhice, isto é, será considerada pessoa idosa, aquela com 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003), apesar de 

reconhecer que esta fase é demarcada por outros aspectos assinalados no presente estudo.  
 
9
 A capacidade funcional é avaliada através de questionários, que admitem a mensuração da capacidade da 

pessoa idosa em realizar atividades básicas da vida diária, tais como banho, vestimenta, alimentação, locomoção, 

higiene (OLIVEIRA; GREGORATTO, 2006).  
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A idade social, por sua vez, corresponde aos comportamentos conferidos aos papéis 

etários que a sociedade determina às pessoas, sendo composta por características atribuídas 

aos indivíduos conforme “a cultura, o gênero, a classe social, o transcorrer das gerações e das 

condições de vida e de trabalho, sendo que as desigualdades destas condições levam a 

desigualdades no processo de envelhecer” (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008, p. 590).  

Faleiros (2009) afirma que, na conjuntura moderna, é frequente a classificação de 

pessoas com maior idade, especialmente para os homens, como aquelas que não mais 

produzem e não estão incluídas no mercado de trabalho. Quanto à mulher, existe uma relação 

com o fato de não gerar filhos nesta etapa. O autor ainda relata que em sociedades mais 

tradicionais ocorria uma maior valorização dos papéis conferidos às pessoas idosas, como de 

aconselhamento, de transmissão da experiência. Na sociedade capitalista é predominante a 

compreensão da velhice como uma fase improdutiva. Porém, na gerontologia, estudo dos 

fenômenos associados ao envelhecimento humano, a fase idosa não se constitui como um 

momento estigmatizado, desconstruindo a ideia socialmente estabelecida do “improdutivo” 

(FALEIROS, 2009, p. 64). 

Por fim, tem-se a idade psicológica, onde uma de suas variadas definições a 

compreende pelo modo que um indivíduo se comporta no decorrer de sua vida e possui uma 

influência direta na maneira em como as pessoas envelhecem. Neste sentido, o 

envelhecimento seria consequente do que foi arquitetado por uma pessoa durante sua vida 

(SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008). Um exemplo seria a aposentadoria, período em que 

algumas pessoas se preparam durante boa parte da vida para esse momento que ocorre 

geralmente na velhice (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008).  

 

2.2 Envelhecimento populacional no Brasil 

 

O envelhecimento populacional passou a ser considerado um ganho para sociedade, 

pois ocorreu uma ampliação da proteção social e da execução do cuidado da saúde, 

especialmente, com modernas técnicas e medicações (FALEIROS, 2009). Porém, só pode ser 

compreendido como uma legítima conquista quando a qualidade de vida
10

 e a velhice 

estiverem atreladas, e isso poderá se tornar realizável com a implementação de políticas 

públicas que atendam às demandas da população que se encontra nessa fase.  

                                                           
10

 De acordo com a OMS (2005), conforme o indivíduo vai envelhecendo, a sua qualidade de vida é intimamente 

determinada por sua habilidade de manter autonomia e independência. 
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O aumento do número de pessoas idosas não é um processo que se dá de maneira 

isolada, esse processo faz parte de um todo (PEREIRA, 2007). Camarano (2002) afirma que é 

consequente das elevadas taxas de crescimento desse grupo, ao lado dos baixos índices de 

fecundidade e à diminuição da mortalidade. Porém, além disso, é essencial compreender que 

está relacionado com o avanço da ciência, notadamente na área da saúde (PEREIRA, 2007). 

Segundo o Ministério da Saúde, o envelhecimento populacional se constitui como um 

fenômeno natural, irreversível e ocorre em nível mundial (BRASIL, 2010). Conforme 

projeções da Organização Mundial de Saúde (OMS), entre 1970 e 2025, é esperado um 

crescimento de 223%, ou por volta de 694 milhões, do número de pessoas idosas. Em 2025, 

existirá um total aproximado de dois bilhões de pessoas com mais de 60 anos. Até 2050 

haverá dois bilhões, consistindo em 80% nos países em desenvolvimento (OMS, 2005). 

No Brasil, o número de pessoas idosas vem crescendo aceleradamente. Conforme 

dados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tinha 

13,8 milhões de crianças de até 04 anos e 14 milhões de pessoas com mais de 65 anos. Em 

1991, a população com 65 anos ou mais era de 4,8%, passou para 5,9% em 2000 e atingiu 

7,4% em 2010. Conforme o IBGE, em 1991, o grupo de 0 a 15 anos constituía 34,7% da 

população. Em 2010 esse número diminuiu para 24,1%. O Brasil tem, conforme o Censo 

2010, 45.932.295 pessoas entre 0 e 14 anos; 34.236.060, entre 15 e 24 anos; 46.737.506, entre 

25 e 39; 34.983.120, entre 40 e 54; 14.785.338, de 55 a 64 anos; e 14.081.480 com mais de 65 

anos. Assim, como pode ser observado, comparado aos anos anteriores, hoje a proporção de 

pessoas idosas no país está crescendo mais velozmente que as outras faixas etárias, a 

expectativa de média de vida dos brasileiros apresentou aumentos significativos (OMS, 2005) 

e ocorreu uma redução do número de crianças e jovens.  

Até 2025, segundo a OMS (2005), o Brasil será colocado na sexta posição em número 

de pessoas idosas no mundo. A Região Centro-Oeste do país possui uma composição etária 

muito semelhante à média brasileira. Logo que, apresentou 7,6 % em 2010 do percentual de 

crianças; sendo que era de 11, 5% em 1991 e 9,8% em 2000. Já a população de pessoas idosas 

constituía 3,3% em 1991, aumentado para 4,3% em 2000, alcançando 5,8% em 2010.  

No DF, o Censo 2010 apresentou a existência de 197.613 mil pessoas idosas, isto é, 

7,6% da população local. Segundo a divulgação da Companhia de Planejamento do DF 

(CODEPLAN), em junho de 2011, dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios 

(PDAD) da cidade do Gama, onde ocorreu o estudo empírico que fundamentou a redação 

desta monografia, demonstram que o crescimento populacional da Região Administrativa é o 

menor do DF, sendo 1,8% ao ano. Neste sentido, “a cidade cresce em ritmo menor que o DF, 
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que segue com 2,3% ao ano”, conforme declaração ao Correio Braziliense da gerente de 

Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas da Codeplan, Iraci Peixoto, em 02 de junho de 2011. 

A pesquisa também registrou que na cidade do Gama/DF existem 127.121 habitantes, com 

população de pessoas idosas superior à registrada em todo DF, 18,5% dos residentes da 

cidade têm mais de 60 anos, ao passo que no DF a média fica em 7,4%.  

Diante dos dados apresentados, nota-se que, em decorrência do elevado número de 

pessoas idosas, diversas demandas surgem para esse grupo que necessita de especial atenção 

das políticas públicas. Essas demandas estão presentes nas expressões da “questão social”
11

, 

tais como: fome, pobreza, doenças, violência, a dificuldade de acesso aos bens e serviços 

sociais como moradia e hospitais.  

Essas expressões da questão social interferem de alguma maneira na saúde da pessoa 

idosa, visto que possuir uma vida saudável envolve muito mais que a ausência de doenças e 

abrange o bem-estar físico, mental e social (OMS, 1948). A saúde também pode ser 

considerada como o resultado das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio 

ambiente, trabalho, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e a serviços de saúde
12

.  

Diante da atual conjuntura do Neoliberalismo
13

, as expressões da questão social que 

afetam a saúde não só das pessoas idosas, mas também de outros grupos vulneráveis estão 

mais acirradas. De acordo com Behring e Boschetti (2006), apesar das conquistas do texto 

constitucional de 1988, as políticas sociais estão vinculadas a uma política econômica e de 

forte ajuste fiscal, onde correu uma maior privatização de serviços, focalização e seletividade 

de políticas, e descentralização (atrelada à desconcentração e desresponsabilização) do 

Estado.  

 

2.3 Contextualização e marco legal da política social de saúde da pessoa idosa  

 

Ser uma pessoa ativa e participativa após os 60 anos de idade, dentro das próprias 

limitações e potencialidades, não pode ser avaliado como uma vantagem alcançada, mas sim 

                                                           
11

 Este estudo considera a “questão social” como a expressão das relações de produção e reprodução social do 

sistema capitalista de produção (BEHRING; BOSCHETTI, 2006). 
 
12

 Conceito construído pela Conferência Nacional de Saúde em 1987. 

13
 O Neoliberalismo defende a diminuição da intervenção estatal e da política, definindo-as como nocivas e 

ineficientes. Nesse sentido, o mercado seria a base de um sistema social ideal, automático, garantidor do bem-

estar e da propriedade. O Estado deveria conter os gastos sociais e não intervir na regulação do mercado 

(IBARRA, 2011). 
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um direito garantido aos cidadãos pelo Estado (SIQUEIRA, 2008). O Brasil apresenta uma 

extensa legislação para garantir um envelhecimento nessa condição. No entanto, é necessário 

avaliar se as propostas políticas estão sendo efetuadas de maneira a atender as diferenciadas 

demandas das pessoas idosas.  

A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, assinalou grandes mudanças 

com a extraordinária experiência de reformas e redefinição do sistema público de saúde no 

Brasil (NORONHA, LIMA, MACHADO; 2008). Esta Conferência sustentou um intenso 

debate travado até a aprovação da Constituição de 1988.   

Com a promulgação da Constituição de 1988, a saúde passou a compor o tripé da 

seguridade social brasileira. O artigo 194 conceitua e estabelece a seguridade social como 

“um conjunto integrado de ações e de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência social e à assistência 

social”.
14

 A partir desse período a saúde passou a ser considerada como um direito universal e 

integral
15

, conquista que ganhou materialidade com a construção do modelo público de ações 

e serviços de saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS)
16

, após a promulgação da Lei Orgânica 

de Saúde (LOS) nº 8.080/90.  

O SUS garante o acesso universal a ações e serviços de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, como também a atenção integral, reconhecendo as várias realidades e 

necessidades de saúde da população. Esses princípios da Constituição são confirmados com a 

Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que ressalta a participação da comunidade na gestão 

do SUS e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros no âmbito da saúde e 

as Normas Operacionais Básicas (NOB), que estabelecem regulamento e determinam 

estratégias e modos de operacionalizar o Sistema. 

Os princípios e diretrizes do SUS estabelecidos na LOS priorizam a universalidade de 

acesso em todos os âmbitos da assistência; a igualdade na assistência à saúde; a integralidade 

da assistência; a participação da comunidade por meio das Conferências e Conselhos de 

Saúde; a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 

                                                           
14

 Neste trabalho, entende-se que o conjunto das três políticas que compõem a seguridade social constitui a 

proteção social.  

 
15

 Na Constituição de 1988, a saúde foi adotada numa concepção ampla, garantida mediante “políticas sociais e 

econômicas abrangentes que reduzam o risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988). 
 
16

 De acordo com a lei nº 8080 de 1990, o SUS é definido como “o conjunto de ações e serviços públicos de 

saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e 

indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público” (BRASIL, 1990).  
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governo, agregando a sua organização o princípio da territorialidade para promover o acesso 

das demandas populacionais aos serviços de saúde (BRASIL, 1990). 

O Programa Saúde da Família (PSF), criado pelo Ministério da Saúde, em 1994, com 

o intuito de reestruturar a assistência à saúde, torna-se estratégia setorial para a reorientação 

do modelo assistencial a partir da atenção básica. Este programa proporciona uma nova 

dinâmica de atuação nas unidades básicas de saúde ao promover a assistência integral 

(domicílio, ambulatório, hospital) para a população. O trabalho em questão, que acontece de 

forma interdisciplinar e “extrapola os muros das unidades de saúde” (PAIM, 2008, p. 560), 

passa a ser denominado posteriormente como Estratégia Saúde da Família (ESF). 

Quase no mesmo período, surge a Política Nacional do Idoso (PNI), através da Lei 

8.842/94, regulamentada em 1996 pelo Decreto 1.948/96, para garantir direitos sociais à 

pessoa idosa, dentre eles, a reafirmação do direito à saúde nos diferentes níveis de 

atendimento do SUS. Segundo a Política, dentre as ações governamentais nessa área estão: a 

prevenção, promoção, proteção e recuperação a saúde da pessoa idosa, mediante programas e 

medidas profiláticas e a criação serviços alternativos de saúde.  

Logo, em 1999, a Portaria Ministerial nº 1.395 estabelece a Política Nacional de Saúde 

do Idoso (PNSPI), a qual determina que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde 

relacionados com a temática da saúde da pessoa idosa promovam a elaboração ou a 

readequação de planos, projetos e atividades conforme as  diretrizes  e responsabilidades nela 

estabelecidas (BRASIL, 1999).  

No ano de 2002, a organização e a criação de Redes Estaduais de Assistência à 

Saúde
17

 do Idoso é proposta pela Portaria nº 702/SAS/MS, fundamentando-se nas condições 

de gestão e a divisão de responsabilidades determinada pela Norma Operacional de 

Assistência à Saúde (NOAS). Para tornar as redes operacionais são instituídas as normas para 

o cadastramento de Centros de Referência em Atenção à Saúde do Idoso (BRASIL, 2002).
 
 

Outra grande conquista acontece em 2003, com a aprovação do Estatuto do Idoso 

(BRASIL, 2003). O Capítulo IV do Estatuto descreve claramente que é assegurada à pessoa 

idosa a integralidade de atenção à saúde, por meio do SUS, assegurando-lhe o acesso 

                                                           
17

 As Redes de Assistência à Saúde do Idoso são integradas por: a) Hospitais gerais integrantes do SUS que 

tenham condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos para realizar o atendimento 

geral a pacientes idosos, no nível ambulatorial e de internação hospitalar; e b) Centros de Referência em 

Assistência à Saúde do Idoso, que são hospitais que dispõem de condições técnicas, instalações físicas, 

equipamentos e recursos humanos específicos e adequados para a prestação de assistência à saúde de idosos de 

forma integral e integrada envolvendo as diversas modalidades assistenciais como a internação hospitalar, 

atendimento ambulatorial especializado, hospital-dia e assistência domiciliar, e tenha capacidade de se constituir 

em referência para a rede de assistência à saúde das pessoas idosas (BRASIL, 2002). 
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universal e igualitário, através da associação articulada e ininterrupta das ações e serviços, 

para a prevenção, promoção e recuperação da saúde, compreendendo a exclusividade de 

atenção às doenças que atingem principalmente as pessoas idosas.   

Em 2006, é publicado pela Portaria nº 399/GM, o documento das Diretrizes do Pacto 

pela Saúde que contempla o Pacto pela Vida. Neste documento, a saúde da pessoa idosa 

aparece explicitamente como uma das prioridades pactuadas ao apresentar como um dos seus 

objetivos a implantação da “Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção 

integral” e promover um envelhecimento ativo e saudável (BRASIL, 2006).  

Ainda em 2006, a PNSPI foi aprovada e atualizada por meio da Portaria nº 2.528 do 

Ministério da Saúde. Essa política apresenta uma nova discussão em torno da situação das 

pessoas idosas (BRASIL, 2010) ao considerar indispensável compreender a condição 

funcional do indivíduo no intuito de serem estabelecidas políticas direcionadas à saúde da 

população idosa, como também  no que tange às ações que devam ser traçadas de acordo com 

as particularidades dos indivíduos. Recentemente, em 2009, o Decreto nº 6.800 declara que a 

Coordenação da Política Nacional do Idoso passa a ser de responsabilidade da Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos. 

 

2.3.1 Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI)  

 

Antes de adentrar nos objetivos, considerações, desafios e diretrizes da PNSPI 

(BRASIL, 2006c), é importante abordar a compreensão de política social e como é 

conceituada no âmbito da saúde. Conforme Potyara Pereira (2009), a política social diz 

respeito à política de ação que objetiva atender às necessidades sociais e para as suas 

resoluções extrapola a esfera da iniciativa privada e espontânea, exigindo decisão coletiva 

conduzida pela justiça social.  

Segundo Fleury e Ouverney (2008), o conceito mais disseminado mundialmente de 

política de saúde, a destaca como uma “estratégia oficial organizada em ações setoriais a 

serem desempenhadas de acordo com normas legalmente construídas, cujo objetivo maior é a 

qualidade de vida da população” (FLEURY; OUVERNEY, 2008, p. 40). A OMS faz 

recomendações para que as políticas de saúde no âmbito do envelhecimento considerem os 

determinantes de saúde - abordados aqui posteriormente - no decorrer do ciclo de vida, tais 

como sociais, econômicos, pessoais, culturais, ambiente físico, questões de gênero, 

desigualdades sociais (OMS, 2005). 
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Logo, considerando essas conceituações, para defender as necessidades sociais das 

pessoas idosas, visando à qualidade de vida dessa população e por meio das considerações de 

seus determinantes de saúde, a PNSPI apresenta como principal objetivo readquirir, conservar 

e promover a autonomia e a independência das pessoas idosas, indicando para isso medidas 

coletivas e individuais de saúde, de acordo com a lei nº 8.080/90.  

Além disso, a Política aponta alguns desafios a serem enfrentados para sua 

materialização, tais como: a inexistência de estruturas de cuidado intermediário à pessoa idosa 

no SUS - como o suporte com qualificação para promoção da intermediação segura em meio à 

alta hospitalar e à volta ao domicílio; a insuficiência de serviços de cuidado domiciliar às 

pessoas idosas; a escassez de equipes multiprofissionais e interdisciplinares que possuam 

conhecimento do processo do envelhecimento e da velhice; e, por fim, a insuficiência ou a 

falta das Redes de Assistência à Saúde do Idoso. 

A PNSPI apresenta as seguintes diretrizes: a promoção do envelhecimento ativo e 

saudável; a atenção integral à saúde da pessoa idosa; incentivo às ações intersetoriais; 

fornecimento de recursos capazes de garantir qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa; 

estímulo à participação e fortalecimento do controle social
18

; capacitação permanente dos 

profissionais de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa;  divulgação e informação
19

 

sobre  a  PNSPI  aos profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS; promoção  de  

cooperação  nacional  e  internacional  das  experiências  na  atenção  à  saúde  da pessoa 

idosa; e  apoio ao desenvolvimento de  estudos e pesquisas.  

A OMS conceituou o envelhecimento ativo como um “processo de otimização das 

oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de 

vida à medida que as pessoas ficam mais velhas” (OMS, 2005). Essa concepção fundamenta-

se numa abordagem baseada em direitos e não compreende as pessoas idosas como “alvos 

passivos”, mas sim como agentes das ações a elas direcionadas. Aceita o reconhecimento de 

direitos aos mais velhos diante da igualdade de oportunidades e tratamento, como também 

apóia a responsabilidade das pessoas idosas na participação dos processos políticos e em 

outros espaços da vida em comunidade (OMS, 2005).  

                                                           
18 Controle social significa a participação da sociedade na elaboração, acompanhamento e monitoramento das 

ações da gestão pública (RICCI, 2009). 

19
 Uma das medidas a serem adotadas para a divulgação e informação da PNSPI é fornecer apoio técnico e/ou 

financeiro a projetos de qualificação de profissionais que atuam na Estratégia Saúde da Família (EAS) e no 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), para atuação no âmbito da informação, comunicação e 

educação popular em atenção à saúde da pessoa idosa (BRASIL, 2006c). 
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A PNSPI aponta que a menor probabilidade de doença associada à alta capacidade 

funcional, física e mental, e ao engajamento social ativo com a vida, constituem o 

entendimento de um envelhecimento bem sucedido
20

. Conforme a OMS (2005), num projeto 

de envelhecimento ativo, as políticas e os programas no âmbito da saúde mental e relações 

sociais recebem a mesma importância que aqueles que trabalham na melhoria das condições 

físicas. Manter autonomia e a independência da pessoa idosa, pilares essenciais da PNSPI, 

como já foram apontados, constitui-se como uma meta fundamental para a sociedade.  

Autonomia é definida como a habilidade de controlar, lidar e tomar decisões pessoais 

sobre como se deve viver diariamente, de acordo com suas próprias regras e preferências. A 

independência é, em geral, entendida como a habilidade de executar funções relacionadas à 

vida diária, isto é, a capacidade de viver independentemente na comunidade com alguma ou 

nenhuma ajuda de outros (OMS, 2005).  

A PNSPI propõe que a atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa foque o 

usuário, baseando-se nos seus direitos, necessidades, prioridades e capacidades. Além disso, 

determina que se amplie o acesso a todos os níveis de atenção e apresentem condições 

fundamentais, tais como infraestrutura física adequada, insumos e pessoal qualificado para a 

boa qualidade da execução dos serviços de saúde.  

A Política estabelece que os dois grandes eixos que orientam a integralidade das ações, 

são: o enfrentamento de fragilidades
21

 da pessoa idosa, de seus familiares e do sistema de 

saúde; e a promoção da saúde e da integração social, em todos os níveis de atenção. É nesse 

sentido que, as ações de atenção primária, de prevenção, de reabilitação, para a recuperação 

da máxima autonomia funcional, prevenção da queda funcional e recuperação de saúde serão 

estabelecidas de acordo com a condição da capacidade funcional da pessoa idosa. 

Quanto à prática da intersetorialidade, a PNSPI ressalta o reconhecimento de parceiros 

e de órgãos governamentais que trabalham com a população idosa compreendendo as 

demandas locais. A Política expõe que por meio do trabalho intersetorial a duplicidade de 

ações é impedida e é reforçada a rede de solidariedade. 

                                                           
20

 A PNSPI utiliza esses três componentes a partir da definição proposta pela OMS (2002). 

 
21

 A PNSPI considera pessoa idosa frágil ou em situação de fragilidade aquela que: vive em Instituições de 

Longa permanência para Idosos (ILPI), encontra-se acamado, esteve hospitalizado recentemente por  qualquer 

motivo,  apresente  doenças causadoras  de  incapacidade  funcional (acidente  vascular  encefálico, síndromes  

demenciais  e  outras doenças  neurodegenerativas,  etilismo,  neoplasia  terminal,  amputações  de  membros),  

encontra-se  com pelo  menos  uma  incapacidade  funcional  básica,  ou  viva  situações  de  violência  

doméstica. Além disso, a Política apresenta que por critério etário, a literatura compreende que também é frágil a 

pessoa idosa com 75 anos ou mais de idade; e que outros critérios poderão ser apresentados de acordo com as 

realidades locais (BRASIL, 2006c). 



27 
 

Os gestores dos SUS, dos níveis federal, estadual e municipal, devem promover meios 

e agir para alcançar os objetivos da PNSPI, de maneira articulada e de acordo com suas 

competências específicas. Para alcançar o desenvolvimento desse conjunto de ações, a PNSPI 

aponta a necessidade do compartilhamento de responsabilidades com os outros setores. 

Assim, os gestores do SUS, em suas áreas de abrangência, estabelecerão parcerias para tornar 

viável o compromisso das diversas partes, tais como a educação, previdência social, 

assistência social, trabalho e emprego, desenvolvimento urbano, transportes, justiça e direitos 

humanos, esporte e lazer, ciência e tecnologia.     

 

2.3.1.1 O envelhecimento saudável: quais são os seus determinantes? 

 

Na fase idosa é indispensável um processo de envelhecimento com melhores 

oportunidades de saúde, participação e segurança, isto é, um envelhecimento ativo. Isso 

depende de alguns determinantes que abrange indivíduos, famílias e países, os quais poderão 

auxiliar na formulação de políticas públicas (OMS, 2005), tais como a PNSPI. Dentre os 

determinantes apontados pela OMS (2005), estão: 

a) a cultura, que pode influenciar o modo de uma sociedade visualizar o processo de 

envelhecimento e as pessoas idosas; 

b) a promoção de saúde, ao envolver o controle e melhoramento da saúde; 

c) a prevenção e o tratamento de doenças comuns aos indivíduos à medida que 

envelhecem; 

d) a assistência a longo prazo, que trabalha na obtenção da melhor qualidade de vida 

possível da pessoa que não consegue inteiramente cuidar de si, de acordo com sua 

escolhas individuais, por meio da maximização possível da independência, autonomia, 

participação, satisfação pessoal e dignidade humana. Este trabalho acontece por meio 

de atividades realizadas pela família/comunidade e/ou profissionais de serviços 

assistenciais;  

e) os serviços de saúde mental que são fundamentais para o envelhecimento ativo, 

devendo constituir-se como parte integral da assistência a longo prazo; 

f) a participação ativa no cuidado e na própria saúde e a adoção de estilos de vida 

saudáveis, tais como: praticar atividades físicas adequadas à idade, alimentação 

saudável, não fazer uso de fumo ou bebidas alcoólicas, usar medicamentos 

corretamente e aderir a tratamentos de saúde; 
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g) os fatores relacionados aos aspectos pessoais, tais como biológicos e genéticos, 

psicológicos; 

h) os fatores do ambiente físico, tais como, moradia segura; não muito isolada dos 

membros da família, serviços e transportes públicos; e lugares propícios a quedas e 

salubridade; 

i) o ambiente social, que envolve: apoio social (contato e convívio com outras 

pessoas), violência ou maus tratos, educação e alfabetização; e 

j) os fatores econômicos, como renda e proteção social pública do Estado. 

Diante disso, é importante ressaltar que o estar saudável não se baseia no limite etário. 

Esse estado deve ser compreendido a partir da capacidade de resposta do organismo frente às 

necessidades do dia a dia, da motivação física e psicológica para prosseguir na conquista de 

objetivos pessoais e familiares (CAMARANO; PASINATO, 2004).  Tal afirmação se baseia 

no fato de que pessoas idosas podem manter uma vida saudável diante de determinantes que 

favoreça essa condição.   

 

 

2.4 Desresponsabilização do Estado frente ao compromisso com o Estatuto do Idoso e a 

Constituição Federal de 1988 
 

Essa rápida transição era silenciada social, política e culturalmente. Socialmente 

pela não fala sobre a velhice numa sociedade considerada de jovens e voltada para 

a exaltação da força e da beleza física. Politicamente, o silêncio advinha em razão 

de mudanças nas políticas sociais com redução do papel do Estado em 

favorecimento do mercado e as reformas propostas traziam no seu bojo o corte de 

direitos sociais (FALEIROS, 2007a, p. 36). 

 

Faleiros descreve o impacto do fenômeno do envelhecimento populacional no 

contexto do Neoliberalismo - que se fortificou no Brasil a partir dos anos 90 numa condição 

de adaptação à lógica do capital já presente no cenário mundial desde os anos 80, conforme 

Behring e Boschetti (2006).  A partir desse momento, as políticas sociais tornam-se mais 

propensas à restrição de direitos, configurando-se em ações caracterizadas pela privatização, 

focalização e descentralização. A privatização e a seletividade que orientam os direitos sociais 

rompem com a estatização e a universalidade. Com a descentralização, ocorreu uma maior 

transferência de responsabilidades para entes federativos ou instituições de caráter privado, 

em vez de ocorrer o previsto pela Constituição de 1988, que discorre que as esferas públicas 
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devem possuir competências e responsabilidades compartilhadas diante da garantia das 

políticas públicas (BEHRING; BOSCHETTI, 2006).  

Atualmente, a formulação e a execução dessas políticas vêm atravessando muitos 

desafios, o que acaba por promover grandes impactos aos grupos mais vulneráveis como as 

pessoas idosas. Acontece que o fenômeno do envelhecimento populacional ocorre no mesmo 

contexto em que a proteção social pública é abalada pelo modelo socioeconômico da atual 

conjuntura em que o Estado se desresponsabiliza da garantia dos mínimos sociais (PEREIRA, 

2007), o que é bem retratado na epígrafe.  

Diante desses novos cenários sociais (caracterizados pelo envelhecimento 

populacional, pobreza, desemprego estrutural), não só no Brasil, como mundialmente, os 

governos têm argumentado que não podem alargar os gastos sociais provenientes dessas 

demandas crescentes, que se concentram em dois âmbitos, apontados por Potyara Pereira 

(2007): a) na velhice, demandando ampliação de pensões e aposentadorias, como também 

despesas com a saúde; b) no desemprego, que determina muitas medidas de combate à  

pobreza.  

Fleury e Ouverney (2008) apontam que existe uma tensa relação entre economia e 

políticas sociais, e citam as políticas de saúde. Estas últimas se encontram sujeitas a diversos 

determinantes e, nesse sentido, a PNSPI não foge dessa realidade. Os autores afirmam que 

para manter estabilizado o “equilíbrio” financeiro, os governos impõem barreiras aos gastos 

sociais, visualizando as políticas de saúde como áreas de grandes despesas.  De acordo com 

dados da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal 

(SEPLAN/DF), o orçamento da assistência das pessoas idosas - presente na Lei Orçamentária 

Anual de 2011 - correspondeu a 81.000,00 reais para qualquer política e programa deste 

grupo, seja no âmbito da saúde ou assistência. Se somados o orçamento total da saúde com o 

da assistência social, esse valor (81.000,00 reais) corresponderá a apenas 0,003 % dessa soma. 

Diante disso, observa-se aí um valor ínfimo e o quanto está visível o descaso com o fenômeno 

do envelhecimento populacional (BEHRING; BOSCHETTI, 2006).  

Behring e Boschetti (2006) apontam que os recursos do governo brasileiro 

permanecem muito concentrados e centralizados na União e alocados nos serviços da dívida 

pública, como juros, encargos e amortizações. O valor desses recursos é sempre maior do que 

o destinado à seguridade social, que raramente é ampliado. Para retrair, então, os gastos 

sociais, o governo vem desenvolvendo várias táticas, e os compromissos com a execução dos 

direitos sociais vêm sendo enfraquecidos (PEREIRA, 2007).     
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O governo está aumentando o volume da arrecadação de impostos e não promove a 

ampliação de despesas no âmbito das políticas sociais (BEHRING; BOSCHETTI, 2006).   

Com a carga tributária tendenciosamente alta (PEREIRA, 2007), os impostos e as 

contribuições incidem com maiores pesos sobre os assalariados, aposentados e beneficiários. 

Diante disso, a concentração de renda, as desigualdades sociais e a pobreza tornam-se mais 

acirradas.   

Algumas mudanças também ocorreram no âmbito da aposentadoria, tais como o 

requisito da idade mínima para a aposentadoria integral ou proporcional, elevação do tempo 

de contribuição, admissão da aposentadoria compulsória aos 70 (setenta) anos (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2006). Faleiros (2007a) constata que, diante do fenômeno do envelhecimento 

populacional, está ocorrendo um estímulo ao estabelecimento de uma idade mais avançada 

como critério para o recebimento de alguns benefícios. O autor ainda aponta que os governos 

estão considerando apenas o conceito de maior longevidade, de idade mais avançada 

(FALEIROS, 2007a).  

Cabe ressaltar que, os valores dos benefícios sociais, não acompanham a evolução dos 

preços dos produtos do mercado e os recursos destinados às políticas de saúde decrescem se 

comparado com o orçamento total da seguridade social, que já se apresenta pequeno 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2006). As pessoas idosas podem ser uma das mais prejudicadas, 

visto que parte desta população recebe benefícios sociais, e, também necessitam com mais 

recorrência dos serviços de saúde. No âmbito do SUS, diante do aumento do número de 

pessoas com maior idade se exige a incorporação de novas tecnologias, pois acontece um 

aumento da utilização de serviços, do consumo de medicamentos e dos custos com assistência 

à saúde (PAGOTTO; NAKATANI; SILVEIRA, 2011). 

A discussão em torno de alocação de recursos públicos para políticas públicas  

encontra-se presente em alguns debates entre teóricos da bioética, principalmente quando se 

trata de uma aumento da demanda por bens e serviços, como é caso do envelhecimento 

populacional e o consequente aumento da demanda pela assistência em saúde. Alguns autores 

consideram que deve existir um consenso “razoável” para limitar recursos. 

 Ribeiro e Schramm (2004) discorrem sobre a delimitação da idade cronológica como 

critério para alocação de recursos em saúde e argumentam que seja uma solução, do ponto de 

vista ético, adequada, pois afirmam que o ciclo de vida de um indivíduo não é ilimitado. No 

entanto, esses critérios se baseiam na moral e no valor, ao definir qual tipo de indivíduo 

possui o direito da assistência à saúde. Para Diniz e Medeiros (2004), isso sugere ser 

consequente “de uma imposição de circunstâncias dificilmente consideradas justas sob uma 
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perspectiva igualitarista” (DINIZ; MEDEIROS, 2004, p. 1154). Nessa conjuntura, as 

responsabilidades são transferidas ao terceiro setor
22

 e à família (BEHRING; BOSCHETTI, 

2006). No entanto, esta última se encontra permeada por demandas e riscos sociais gerados 

não só pelo fenômeno do envelhecimento, como também por outros, como o desemprego 

estrutural (PEREIRA, 2007). 

 

2.4.1 Responsabilização da família 

 

Entende-se que a família possui um importante papel na convivência da pessoa idosa, 

com desdobramentos na sua saúde. Socialmente legitimada, exerce influência “na 

socialização dos sujeitos e nas heranças culturais, interpessoais e de bens materiais” 

(FALEIROS; BRITO, 2007, p. 110). Além disso, Faleiros e Brito (2007) afirmam que supõe 

compromisso entre seus membros, laços de parentesco ou afetivos, fazendo com que exista 

uma correspondência de proteção e convívio.   

Apesar de compreender a importância da família para a pessoa idosa, sabe-se que a 

dinâmica familiar vem sendo muito sobrecarregada, não só com o cuidado de pessoas idosas, 

mas também de crianças e enfermos (PEREIRA, 2007). Ademais, sabe-se que de acordo com 

a Constituição Federal de 1988, a família tem o dever de amparar a pessoa idosa, porém, essa 

obrigação não fica alheia ao Estado. 

Esse cuidado permanece com uma carga ainda maior para o familiar quando a pessoa 

idosa apresenta algum tipo de incapacidade funcional. Conforme Guedes e Nunes (2012, no 

prelo), o filme iraniano “A separação”, do diretor Asghar Farhadi, reflete a responsabilização 

do familiar, a qual se constitui como a figura responsável pela assistência em saúde para 

pessoas idosas, especialmente quando portadoras de doenças crônicas, como o Alzheimer
23

. O 

Estado, por sua vez, não oferece um sistema de proteção suficiente, situação presente no 

contexto brasileiro (GUEDES; NUNES, 2012, no prelo). 

Pesquisas na área da gerontologia vêm apontando que, diante de casos de pessoas 

idosas com incapacidades funcionais, é trivial que o cuidador principal seja um familiar 

                                                           
22

 Para alguns autores o terceiro setor é entendido como as organizações e/ou ações da sociedade civil. Porém, 

aqui será considerado como o conjunto de atividades conferidas ao Estado e desenvolvidas pela sociedade 

(MONTAÑO, 2003), isto é, constitui-se como um dos reflexos da desresponsabilização estatal.  
23

 A doença de Alzheimer foi descoberta, em 1907, pelo neuropatologista alemão Alois Alzheimer, como uma 

afecção neurodegenerativa progressiva, não reversível, que se manifesta aos poucos e ocasiona prejuízo à 

memória e a outros distúrbios cognitivos (SMITH, 1999). Essa demência que afeta a pessoa idosa a compromete 

física, mental e socialmente, o que gera uma condição de dependência absoluta de cuidados mais complexos, que 

na maioria das vezes são desempenhados no domicílio (LUZARDO; GORINI; SILVA, 2006).  
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(SENA; GONÇALVES, 2008). No entanto, diante de uma sobrecarga de trabalho algumas 

consequências podem advir sobre os cuidadores. A rotina de trabalho gera o desgaste físico e 

mental, diante da escassez de recursos governamentais para amparar essas pessoas e a falta de 

informação para lidar com alguns tipos de doenças.  

Apesar dos ganhos no âmbito dos direitos, a proteção social pública à pessoa idosa, 

especialmente para aquela dependente de cuidados mais complexos, sofre ainda muitos 

obstáculos e na prática ainda é bastante deficitária (PEREIRA, 2007). A PNSPI aponta que o 

Pacto pela vida, essencialmente no que é disposto sobre a saúde das pessoas idosas, reflete um 

grande passo para garantia de direitos. Porém, também ressalta que um caminho deve ser 

percorrido para se chegar a respostas efetivas às demandas de saúde desse grupo por meio do 

SUS, onde sua organização é a base para a concretização das diretrizes da PNSPI (PEREIRA, 

2009). Enquanto isso, o Estado vem se omitindo e as famílias das pessoas idosas se 

encontram desprotegidas.  
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CAPÍTULO 3: ANÁLISE DE DADOS 

 

3.1 A pesquisa 

 

O objetivo deste estudo foi descobrir os desafios encontrados pela pessoa idosa, que 

recebe atendimento do CSG-05/DF, na proteção da sua saúde, a partir da perspectiva de dez 

pessoas idosas. As perguntas das entrevistas nortearam o conteúdo disposto na PNSPI, PNI e 

Estatuto do Idoso, ao abordar como se encontra: a qualidade da infraestrutura física e os 

insumos que devem ser garantidos pelos serviços públicos de saúde; a atenção domiciliar; a 

qualidade técnica dos profissionais de saúde do SUS na atenção à pessoa idosa; a participação 

das pessoas idosas em equipamentos sociais, grupos de atividades físicas e o controle social; a 

divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais do 

envelhecimento; a valorização e o respeito à velhice; a obrigação da  família,  da  

comunidade,  da  sociedade  e  do  Estado na garantia dos direitos da pessoa idosa, 

especialmente no âmbito da saúde e a garantia e o acesso aos serviços de saúde locais.  

A análise dos dados realizada neste capítulo foi dividida em duas partes. Na primeira é 

traçado um perfil das entrevistadas e na segunda é apresentada uma abordagem sobre os 

desafios diante da proteção da saúde da pessoa idosa.   

 

3.2 Perfil das idosas entrevistadas 

   

As idosas entrevistadas estão na faixa etária entre 67 (sessenta e sete) e 76 (setenta e 

seis) anos, isto é, enquadram-se na classificação de jovens idosas e idosas medianamente 

idosas, respectivamente (FALEIROS, 2009). Apesar da proporção da população “mais idosa”, 

a partir de 80 (oitenta) anos está se ampliando nas últimas décadas, a faixa etária que 

compreende 60 (sessenta) e 79 (setenta e nove) anos, vem apresentando grande 

representatividade dentro do grupo de pessoas idosas (CAMARANO; KANSO; MELLO, 

2004).  

A maior parte das idosas entrevistadas, especialmente aquelas de renda mais baixa, é 

procedente da região nordeste do Brasil, o que vai de acordo com a Pesquisa Domiciliar 

Socioeconômica (PEDS), realizada pela Codeplan/DF, que apontou que as pessoas idosas 

habitantes do DF, especialmente aquelas de baixa renda, são naturais, em sua maioria, de 

estados brasileiros nordestinos (CODEPLAN, 2010).  
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Quanto à escolaridade observou-se que a maioria estudou por pouco tempo. Conforme 

o quadro 1, dentre as dez idosas, cinco não sabiam nem ler e escrever
24

, essas foram 

consideradas nesse estudo como não alfabetizadas. Três cursaram até a primeira série do 

Ensino Fundamental. Uma havia cursado o Ensino Médio por completo. Apenas uma possuía 

Ensino Superior.    

Faleiros (2009) aponta que a população idosa apresenta baixa escolaridade, diante 

disso, propõe um trabalho diferenciado e mais sistematizado da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) junto à população idosa. O autor também enfatiza que existe uma disparidade muito 

elevada de escolaridade no interior da família, fator que dificulta o diálogo entre as gerações 

(FALEIROS, 2009). Esse dado foi bastante observado durante a execução da pesquisa, 

contatando-se que as idosas geralmente moravam com parentes que possuíam escolaridade 

maior, apesar de não muito elevada.  

 

Quadro 1. Perfil de escolaridade das idosas entrevistadas 

Escolaridade Quantidade 

Não alfabetizadas 5 

Ensino Fundamental 

incompleto 

3 

Ensino Médio 1 

Ensino Superior 1 

Total de idosas 10 

 

Quanto à situação conjugal, sete eram viúvas, o que significa a maioria. Duas eram 

casadas e apenas uma encontrava-se divorciada (ver quadro 2). É evidente que existe um 

número maior de viúvas que de viúvos (FALEIROS, 2009) e as mulheres idosas predominam 

entre as viúvas (CAMARANO; KANSO; MELLO, 2004). Isso, possivelmente, possua 

relação com a feminização da velhice, onde as mulheres tendem a viver por mais tempo que 

os homens, visto que o envelhecimento também se constitui como uma questão de gênero ao 

considerar que boa parte da população mais velha é composta por mulheres (CAMARANO; 

KANSO; MELLO, 2004). 

 

 

 

 

                                                           
24

 Apesar de algumas não saberem ler, nem escrever, todas sabiam assinar o nome. Nesses casos era solicitado 

que algum familiar ou vizinho lesse o TCLE para a entrevistada, que, posteriormente, assinava o termo.   
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Quadro 2. Perfil da situação conjugal das idosas entrevistadas 

Situação conjugal Quantidade 

Casada 2 

Divorciada 1 

Viúva 7 

Total de idosas 10 

 

Em se tratando de opção religiosa, o catolicismo prevaleceu. Como pode ser 

observado no quadro 3, apenas duas idosas afirmaram ser evangélicas e uma Espírita 

Kardecista. De acordo com o estudo “Economia das religiões” lançado pela Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), com base em dados do IBGE, em 2003, o maior número de fiéis que seguia a 

religião católica estava mais concentrado entre as pessoas idosas (FGV, 2007).  

Foi observado que as entrevistadas buscavam na religião, fé e/ou espiritualidade meios 

de superar problemas de saúde ou familiares. A espiritualidade para as pessoas idosas propicia 

sentido à vida e coopera com a superação de medos, tais como a perda do respeito social, e, 

além disso, auxilia na aceitação da realidade inevitável do ciclo da vida (ALVES, 2006).  

 

Quadro 3. Perfil da opção religiosa das idosas entrevistadas 

 

 

 

 

 

O perfil profissional se mostrou bem variado. Apesar de todas as idosas, hoje, 

considerarem-se donas de casa. No passado, apenas três eram donas de casa e não 

trabalhavam fora do âmbito domiciliar. Duas trabalhavam como empregada doméstica e as 

outras em profissões variadas (ver quadro 4).  Atualmente, a renda familiar varia entre 1.045 

reais e 3.000 reais, exceto a idosa que possuía nível superior e apresentava uma renda familiar 

em torno de 8.000 reais. 

É bem notável que aquelas que apresentavam maior escolaridade possuíam os maiores 

rendimentos. De acordo com Santos, Lopes e Neri (2007) é visível a relação entre nível de 

renda e o de escolaridade das pessoas idosas.  As autoras assinalam que de acordo com a 

pesquisa “Idosos no Brasil - vivências, desafios e expectativas na terceira idade”, as pessoas 

idosas brasileiras que nunca frequentaram a escola e as que tinham o curso primário completo 

ou incompleto apresentavam rendimentos mais baixos (LOPES; NERI, 2007).  

Religião Quantidade 

Católica 7 

Evangélica 2 

Espírita Kardecista 1 

Total de idosas 10 
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Quadro 4. Perfil profissional das idosas entrevistadas durante 

o período em que trabalhavam 

Profissão Quantidade 

Empregada doméstica 2 

Dona de casa 3 

Porteira 1 

Auxiliar de laboratório de 

exames de saúde 

1 

Professora 1 

Auxiliar de enfermagem 1 

Cozinheira 1 

Total de idosas 10 

 

Dentre as entrevistadas, apenas três eram aposentadas. Uma recebia pensão e 

aposentadoria. Três recebiam pensão. Duas eram beneficiárias do BPC. Somente uma não 

possuía renda própria (ver quadro 5). Percebeu-se que poucas contribuíram com a previdência 

durante o período em que trabalhavam, notadamente aquelas que tinham maior escolaridade. 

Segundo a PEDS (2010), pequena parcela da população idosa de baixa renda contribui para a 

previdência, o que sugere que não são assegurados benefícios como a aposentadoria para 

maior parte desse grupo.  

Além disso, observou-se que as idosas contribuíam de maneira significativa com a 

renda familiar, e, em alguns casos, eram responsáveis pela totalidade dos gastos familiares, 

principalmente aquelas de menor poder aquisitivo e que tinham filhos maiores de 20 anos 

desempregados. Segundo Faleiros (2009), é crescente o número de mulheres idosas que 

contribuem com a renda em seus domicílios e tem aumentado o número de pessoas idosas que 

sustentam os seus filhos.   Na PEDS (2010) foi demonstrado que a maioria das pessoas idosas 

de menor poder aquisitivo era responsável por despesas domiciliares, tais como o pagamento 

de tarifas de luz, água, telefone e compras de alimentos.  

 

Quadro 5. Fonte de renda das idosas entrevistadas 

Fonte de renda Quantidade 

Aposentadoria 3 

 Pensão 3 

Aposentadoria e pensão 1 

                BPC 2 

Não possui renda própria 1 

         Total de idosas 10 
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Quanto às doenças mais recorrentes apresentadas pelas idosas estava a Hipertensão, 

diabetes mellitus e problemas ortopédicos (ver quadro 6). Essa realidade está presente em 

outras pesquisas, Pagotto, Nakatani e Silveira (2011) confirmam isso nos relatos do resultado 

da pesquisa “Situação de Saúde e Indicadores Antropométricos para Avaliação do Estado 

Nutricional de Idosos Usuários do Sistema Único de Saúde de Goiânia (GO”), onde foi 

apontado que quanto às condições de saúde, 43,4% pessoas idosas mencionaram ter três ou 

mais morbidades e as mais  citadas  foram  hipertensão  arterial , diabetes mellitus e doenças 

osteomusculares (PAGOTTO; NAKATANI;  SILVEIRA, 2011) .  

 

Quadro 6. Perfil epidemiológico das idosas entrevistadas 

Doenças Quantidade 

Doenças osteomusculares 7 

Hipertensão 7 

diabetes mellitus 5 

Problemas respiratórios 1 

Total de idosas 10 

 

As opiniões quanto à autoavaliação de saúde
25

 ficaram bem dividas entre boa e ruim. 

Em outra pesquisa com um universo maior de pessoas idosas na cidade de Bambuí/Minas 

Gerais, é relatado que a avaliação da saúde como “boa” ou “razoável” está presente na 

maioria da fala dos entrevistados, que associam a saúde à capacidade de se manter ativo 

dentro das capacidades físicas e de mobilidade e de executar as próprias tarefas básicas do 

cotidiano, mesmo portando doenças crônicas (UCHÔA et al.,2011). No entanto, no presente 

estudo foi percebido que as idosas relacionavam bastante a saúde com a presença ou ausência 

de doenças: 

Eu não acho que eu não estou tão bem, porque eu tenho vários problemas. Quando a 

gente tem esse tanto de problema de saúde a gente não se sente tão bem. Eu sou 

preocupada com meus problemas. (Fátima, 76 anos) 

 

Dentre as dez idosas, apenas quatro praticavam atividade física regular.  Conforme 

Assumpção, Marzinek e Abreu (2006), pessoas idosas que praticam atividades físicas tendem 

a apresentar saúde de boa qualidade, lidam melhor com situações estressantes e tensas, o que 

fortifica a relação que existe entre satisfação de vida e atividade física. Apesar de apresentar 

esses benefícios, ainda é reduzido o número de praticantes de atividade física que se 

encontram na fase da velhice (ASSUMPÇÃO, MARZINEK, ABREU, 2006). 

                                                           
25

 Aqui se considera autoavaliação de saúde como a opinião do indivíduo sobre sua própria saúde. De acordo 

com Pagotto, Nakatani e Silveira (2011), tem sido bastante empregada em pesquisas gerontológicas, pois 

existem evidências da importância dessa medida na predição da mortalidade e da redução funcional.  
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Quanto à participação política e/ou controle social, foi apontado que as idosas não 

apresentaram estratégias ou ideias de ações ou acesso a bens e serviços que poderiam 

contribuir para proteção da sua saúde. As entrevistadas aparentavam não ter conhecimento da 

existência do controle social das políticas públicas sociais em suas formulações, gestão e 

avaliação
26

. Diferentemente desse resultado, pode-se dizer que, hoje, surgiu uma participação 

política entre a população idosa (FALEIROS, 2009).  O desenvolvimento dessa força política 

já configura um segmento expressivo dos eleitorados e muitos procuram autonomia, liberdade 

de movimentos e de participação (PEREIRA, 2007). 

 Apenas uma idosa demonstrou que sabia que existiam maneiras das pessoas idosas 

auxiliarem o governo a fornecer uma proteção à saúde melhor, porém não conseguia 

visualizar de qual forma seria: “Eu acho que tinha que ter uma reunião com esses idosos para 

eles exporem o que precisam. Eu sei que tem, mas...” (Iara, 69 anos). A partir disso, foi 

possível observar o quanto essas idosas se sentiam totalmente co-responsáveis pela 

manutenção da sua saúde. 

Apesar das dificuldades para exercerem seus direitos de participação política, algumas 

idosas demonstraram que reconheciam alguns direitos garantidos na legislação, o mais citado 

foi a prioridade de atendimento nos serviços públicos de saúde e o direito à dignidade. O 

último foi bem evidenciado na fala de uma das entrevistadas: 

 

Já teve uma médica que me atendeu mal, que disse “eu não vou atender ela (Fátima) 

não, só essa vez, mas da próxima vez vai lá para o rabo da fila”, ela falou pra minha 

filha. Ela não quis me atender porque já tinha passado um ano e como eu não voltei 

antes ela falou isso. Aí minha filha abriu um processo na ouvidoria pública e 

registrei a queixa e a Secretaria de Saúde transferiu a médica para outro serviço de 

saúde. (Fátima, 76 anos)  

 

Fátima e sua filha visualizaram que, naquele momento, um dos direitos da pessoa 

idosa permanecia colocado em último plano por aquela profissional de saúde, que não 

cumpria com o seu dever de “zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer 

tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor” (Estatuto do Idoso, 

Art. 10, § 3). Esse fato ilustra que, embora Fátima tivesse agido de maneira incorreta quanto 

aos procedimentos de consulta, ela não poderia ser tratada de maneira constrangedora e 

desumana.  

                                                           
26

 O decreto nº 5109 de 2004 dispõe que o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI), órgão colegiado de 

caráter deliberativo, integrante da estrutura básica da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência 

da República, tem por finalidade elaborar as diretrizes para a formulação e implementação da política nacional 

do idoso, como também para acompanhar, avaliar e fiscalizar a sua execução.  
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3. 3 Desafios diante da proteção à saúde da pessoa idosa 

 

Os desafios que as entrevistadas encontram estão tanto no âmbito das atenções 

primária e secundária, como também na responsabilização da família e/ou pessoa idosa e na 

violência intrafamiliar e institucional. 

 

3.3.1 Atendimento e serviços oferecidos pela rede pública de saúde 

 

3.3.1.1 A longa espera do atendimento e a escassez de profissionais de saúde 

  

Todos conseguem esperar alguns minutos para um atendimento médico, mas não se 

torna digno para qualquer pessoa que essa espera se prolongue por horas, dias, meses e até por 

anos, principalmente quando se trata de uma pessoa idosa.  

Uma pesquisa realizada em Bambuí/Minas Gerais trouxe que uma das fontes de 

dificuldades para as pessoas idosas é a organização do atendimento médico do SUS. Nesse 

trabalho, constatou-se que enfrentar longas horas de filas era um obstáculo para pessoas de 

idade mais avançada (UCHÔA et al.,2011). Essa questão foi apontada pelas entrevistadas no 

presente estudo.  A fala de Joana descreve claramente a problemática: 

 

Aí, no dia que eu vi que não dava mais eu fui ao pronto socorro. Tinham 100 (cem) 

pessoas na minha frente e me mandaram voltar à noite (...). Aí, (...) uma amiga 

minha, que eu trabalhei com ela, pediu para as meninas da portaria me chamar. 

(Joana, 70 anos)    

 

Joana encontrava-se muito doente, mesmo assim, estava adiando a ida ao hospital, 

porque temia a demora do atendimento, quando resolveu buscá-lo não se deparou com 

surpresa alguma diante daquela quantidade de pessoas à espera de uma consulta emergencial. 

No entanto, a idosa contava com a “ajuda” de uma colega funcionária do hospital para ser 

atendida mais rápido. Esmeralda já não teve a mesma “sorte” e ressaltou: 

 

No Hospital de Base eu tenho que marcar uma cirurgia e estou com as minhas 

consultas e exames parados, porque a menina, minha neta, foi marcar pra mim e 

chegou lá e disseram que tinha que chegar lá durante a madrugada, disse que é 

difícil. Eu não sei como eu vou fazer isso... (Esmeralda, 75 anos)  

  

Diante da demora, algumas pessoas idosas preferem, então, buscar atendimento na 

rede particular de saúde, o que reflete o poder de compra de serviços de saúde (UCHÔA et 



40 
 

al.,2011). Porém, aquelas que não possuem convênio particular, condições financeiras de 

pagar uma consulta ou até mesmo valer-se de algum conhecido que seja influente no serviço 

de saúde, como a maioria das entrevistadas, não veem outra opção que não seja a de aguardar, 

numa espera que parece sem fim. 

 

Ultimamente, eu consulto no posto 05 (cinco). Agora quando é uma coisa urgente 

mesmo eu vou para o particular, porque no hospital público você sabe que são mais 

demoradas as consultas, né?! (Helena, 67 anos) 

 

A espera também pode perdurar tanto que, muitas vezes, a saída, diante da falta de 

recursos financeiros da pessoa idosa, é ficar sem o atendimento médico da especialidade que 

demanda. Fátima afirma que necessita de atendimento especializado diante de alguns 

problemas mentais que apresenta, mas não existem médicos para atender a sua demanda de 

saúde: 

 

(...) não tem psiquiatra já faz três anos para me atender, mas os outros médicos me 

dão uma medicação no lugar dos psiquiatras (...), e também cardiologista não tinha, 

ai, realizei consultas no hospital particular, passei muito tempo esperando o 

atendimento público. (Fátima, 76 anos) 

 

Ela conta que fez a primeira consulta em um hospital particular com um psiquiatra, 

que lhe receitou uma medicação. No entanto, não tinha condições financeiras de permanecer 

em acompanhamento no hospital privado. Assim, sempre pede aos médicos de outras 

especialidades para lhe receitarem remédios, os quais deveriam ser indicados por um 

especialista em psiquiatria.  

Existem outros profissionais da saúde, bastante citados pelas entrevistadas, que 

possuem um papel muito importante na proteção da saúde da pessoa idosa: os Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS). Porém, notou-se que, além da falta de pessoal médico, existe, 

também, escassez desses profissionais na área de abrangência do CSG-05/DF, de acordo com 

os relatos das entrevistadas.  

 

Eu só recebo (visitas) das meninas, as agentes comunitárias, mas tem um tempão 

que elas não vêm aqui... Aquela que vinha agora ganhou nenê... (Berenice, 70 anos) 

 

O Jonas (agente comunitário) sempre vinha aqui todo mês... Agora é que ele não 

está vindo, mas ele é que marca minhas consultas, ajuda aqui com os remédios... 

Antes ele media minha pressão, diabetes... (Carla, 75 anos)  

   

Segundo relatos dos ACS/CSG-05, a atuação do grupo compreende ações educativas 

em saúde, procedimentos curativos, medição de pressão e encaminhamentos (ao serviço 
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médico, Serviço Social e programas oferecidos pela atenção básica). Em 2011, existiam 

apenas cinco ACS e uma enfermeira para cobrir toda a área de cobertura do CSG-05/DF, o 

que acabava por dificultar o acompanhamento da totalidade da população demandante. No 

ano de 2012, essa situação aparenta não ter se modificado, visto que algumas idosas não estão 

recebendo quaisquer atenções domiciliares.  

 

3.3.1.2 A escassez de insumos  

  

Após esperar muito tempo para receber atendimento, essas idosas enfrentam outra 

grande limitação: a escassez de insumos, que direta ou indiretamente interferem no seu 

tratamento de saúde, tais como: medicação, instrumentos de trabalho dos funcionários da 

saúde e a infraestrutura de acolhimento inadequada.   

É de incumbência do Poder Público fornecer às pessoas idosas, gratuitamente, 

medicamentos, especialmente os de uso continuado (Estatuto do Idoso, Art. 15, § 2.º). Porém, 

na prática, depois da consulta, os problemas aumentam diante da dificuldade para obter o 

medicamento prescrito (UCHÔA et al.,2011). As idosas relataram que já não era novidade a 

falta de medicamentos nas farmácias públicas. A rotina de ir buscar o remédio mensalmente e 

se deparar com a notícia “o remédio está em falta” perpassa na fala de todas as entrevistadas.    

É generalizada a afirmação na fala das entrevistadas de que nem todos os 

medicamentos a serem utilizados estão disponíveis na farmácia dos serviços públicos de 

saúde. Relataram que compram ou já compraram remédios de valor muito alto diante de suas 

rendas mensais, como o evidenciado:  

 

Uso a medicação que é receitada pelo médico e pego lá no posto (CSG-05/DF) e 

também compro um remédio. Esse (remédio) que compro é caro. Ele custa 70 

(setenta) reais uma caixinha com duas cartelas... (Acácia, 74 anos) 

 

Eu consigo sempre de graça, alguns meses, quando não tem todos, ai eu compro. Só 

tem um que eu compro direto, o custo dele é 108 (cento e oito) reais. (Helena, 67 

anos) 

 

Eu pego todos os remédios na rede pública, menos uma vitamina de 55 (cinqüenta e 

cinco) reais. Algumas vezes faltou remédio de Hipertensão e diabetes, que custam 

mais ou menos 15 (quinze) reais. (Fátima, 76 anos) 

  

Algumas idosas também afirmaram que já ficaram até mesmo sem medicações que 

estava em falta nas farmácias públicas por não possuírem condições financeiras para adquiri-

las. Essa situação, também encontrada na pesquisa realizada em Bambuí/Minas Gerais, evoca 
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mais uma vez a ideia de que o acesso à medicação de pessoas idosas é outro fator influenciado 

pelo poder de compra (UCHÔA et al.,2011).  

A infraestrutura física inadequada é outra grande problemática nos diferentes níveis de 

atenção. Uma das idosas relatou que ficou internada no HRG durante uma noite, mas em 

decorrência da falta de leitos ficou num corredor sobre uma cadeira de alumínio ao lado de 

outras pessoas que se encontravam na mesma situação. A carência de leitos associada à falta 

de instrumentos de trabalhos também amplia a difícil situação dessas idosas e de inúmeras 

outras pessoas que são atendidas pelo SUS. Não é tarefa fácil suportar a grande espera de 

atendimento e, quando atendido, não receber um acolhimento dignamente humano.  

 

Eu acho que eles (profissionais da saúde) dão o máximo, porque eu tenho amigos 

dessa área, mas eu acho que eles não têm suporte para o trabalho deles (...). Como 

você trabalha se você não tem uma ferramenta, se você não tem algodão?! Se não 

tem um mercúrio, às vezes os laboratórios não têm nem os remédios, né?! (Iara, 69 

anos) 

  

Num levantamento do Jornal Correio Braziliense, a estrutura precária de atendimento 

ao cidadão no SUS é relatada por Helena Mader, que descreve a escassez de médicos e de 

enfermeiros, a ausência de material hospitalar e o excesso de pacientes em hospitais públicos 

do DF. De acordo com a publicação do jornal, em 23 de janeiro de 2011, o cenário da 

“medicina de guerra”, como colocado pela jornalista, resumia o cotidiano de pacientes e 

funcionários da rede pública de saúde (MADER, 2011). 

Ainda na mesma reportagem é abordado que, em um levantamento inédito realizado 

em torno da opinião de funcionários da saúde no DF, foi constado que a escassez de recursos 

humanos é um dos principais problemas da rede pública de saúde. Além disso, conforme 

alguns entrevistados, a situação ainda se agravava diante das faltas injustificadas e do não 

cumprimento da devida carga horária de alguns profissionais. Nesse contexto, torna-se 

relevante ressaltar que a situação existente não é justa com a população usuária do SUS, 

especialmente com a pessoa idosa, pois, como se sabe, os problemas de saúde não podem 

mais esperar. 

  

 

3.3.1.3 Difícil acessibilidade e pouca visibilidade dos serviços 

 

A acessibilidade dos serviços foi dividida aqui em dois fatores dificultosos relatados 

nas falas das entrevistadas: a grande distância entre a moradia e os serviços oferecidos pela 
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rede pública de saúde (hospital, centro de saúde, atividades físicas, atividades educativas) e a 

deficiência de informação ou divulgação de alguns serviços como atividades físicas e 

educativas. 

Apesar da grande maioria das entrevistadas considerarem que o HRG e o CSG-05/DF 

são próximos de suas residências, algumas afirmaram que eram distantes. Mesmo morando na 

área de abrangência do CSG-05/DF, era notável uma distância maior no percurso “residência-

HRG/CSG-5” das últimas e que inclusive residiam em endereços que eram mais próximos do 

Centro de Saúde nº08 do Gama/DF (CSG-08/DF). Daí surgiu a seguinte indagação: Os 

critérios de demarcação da área de abrangência não levam em consideração a garantia de 

acessibilidade das ações e serviços de saúde locais previstos no artigo 3º do Estatuto do 

Idoso?      

Vale destacar que algumas idosas que moravam mais longe ainda apresentavam dores 

nas pernas e músculos. Diante dessas fragilidades associadas aos obstáculos (buracos, degraus 

altos, desrespeito dos motoristas com os pedestres) existentes nas ruas e no próprio CSG-

05/DF a situação se torna mais agravante e fere mais uma fez o Estatuto do Idoso, pois um 

dos direitos da liberdade compreende a “faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e 

espaços comunitários” (Art. 10º, § 1º, inciso I). Outro direito relacionado à habitação 

compreende a “eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, para garantia de 

acessibilidade ao idoso” (Art.38º, inciso III). Diante disso, em alguns relatos foi destacado 

que as idosas deixam, inclusive, de participar de atividades educativas: 

 
(...), eles fazem palestra sobre diabetes, inclusive no centro de saúde tinha um que 

falaram pra eu ir, mas se tivesse um transporte pra eu ir eu ia, mas é muito longe. 

(Dora, 75 anos) 

 
(...) tem a palestra dos diabéticos, mas não participo por causa da idade... Por conta 

da visão que não enxergo bem e é difícil andar até o lugar que oferece essas 

atividades. (Fátima, 76 anos) 

   

A divulgação de atividades físicas e educativas em saúde
27

 oferecidas às pessoas 

idosas aparece também como outro fator deficitário da acessibilidade dos serviços de saúde. O 

CSG-05/DF proporciona um número relevante de atividades físicas às pessoas idosas e à 

comunidade em geral, tais como: Lian Gong, automassagem,  Tai chi chuan, ginástica e 

karatê. Além disso, segundo relatos das entrevistadas, são oferecidas, eventualmente, algumas 

                                                           
27

 As atividades educativas em saúde serão aqui entendidas como aquelas voltadas para o ato de educar, 

despertar, sensibilizar, valorizar a população e identificar demandas no âmbito da saúde. Isso ocorrerá por meio 

da troca de saberes entre profissionais da saúde e usuários dos serviços de saúde (MELO et. al., 2009).   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tai_chi_chuan
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palestras sobre alimentação saudável, doenças crônicas que atingem as pessoas idosas mais 

comumente, como o diabetes mellitus. 

Nem todas as entrevistadas tinham conhecimento dessas atividades, principalmente 

daquelas baseadas na educação em saúde. Algumas chegaram a relatar que consideram 

escassas as atividades que envolviam especificamente o público idoso. Porém, é estabelecido 

no Estatuto do Idoso que devem existir meios de favorecimento da divulgação de informações 

de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento (Estatuto do Idoso, 

Art. 3º, inciso VII). A PNSPI dispõe que é preciso identificar, articular e apoiar experiências 

de educação popular, informação e comunicação em atenção à saúde da pessoa idosa. 

A atividade mais conhecida e praticada entre as idosas é a ginástica, onde existe uma 

representatividade muito grande do número de pessoas idosas no grupo - um referencial para 

fazerem novas amizades, obter apoio social e até construir relações afetivas.  

 

Eu uso o posto (CSG-05) pra fazer atividades físicas, (...), lá a gente faz passeios, 

fazemos quadrilhas (...). Ali é a base da minha saúde mental. (...) o grupo é muito 

bom, é uma família pra mim. Quando um passa mal, vamos visitar. Ali a amizade 

faz tão bem pro nosso espírito, quando você falta o pessoal liga, esse é o ambiente 

lá. (...) se antes você não levantava uma perna, agora você levanta uma perna, né!? 

(Iara, 69 anos) 
  

 Como foi visto na fala de Iara, a atividade física possui um papel importante para 

saúde física e emocional da pessoa idosa. A atividade educativa também se constitui como 

agente promotor da qualidade de vida e possui como objetivo atingir ações favoráveis à saúde 

da pessoa idosa (MELO et. al., 2009). Uma espécie de atividade educativa que poderia ser 

implementada no CSG-05/DF, refletida no presente estudo, poderia abordar aspectos sobre a 

automedicação, visto que duas entrevistadas relataram já terem utilizado medicamentos sem 

prescrição médica, o que poderia comprometer sua saúde.    

 

3.3.2 Super-responsabilização sobre a família e a pessoa idosa  

  

Foi percebido que a família era a maior fonte de apoio das idosas. Quase todas as 

idosas dependiam do auxílio de seus familiares nos cuidados com a saúde, tais como, para 

acompanhar às consultas e tratamentos médicos, controlar a alimentação e o horário da 

medicação, marcar consultas.  No entanto, diante da ausência de medidas protetivas do 

Estado, era notável a carência de uma rede de apoio que interligasse a esfera primária e 

secundária. 
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Mazza e Lefèvre (2005) chamam a atenção para a necessidade de amparo dessas 

famílias e propõem a extensão de serviços, de: atenção domiciliar, apoio médico e de equipe 

multiprofissional às pessoas idosas e cuidadores, criação de um sistema efetivo de referência e 

contra-referência às instâncias mais especializadas. Todas essas medidas podem contribuir de 

maneira significativa para amenizar o stress sofrido pela família e pessoa idosa e garantir 

qualidade de vida.  

Estudos apontam que a situação das idosas se agravava quando não tinham apoio nem 

do Estado e da família. Embora o cuidado familiar seja significante, não é presente na vida 

todos as pessoas idosas (MAZZA; LEFÈVRE, 2005). Na pesquisa realizada constatou-se que 

havia uma idosa que não tinha família e outras que, mesmo residindo com familiares, não 

contavam com auxílio algum.  

 

Já fiquei internada uma vez que estava com a pressão muita alta, fui de ambulância... 

Fiquei lá sozinha... No último dia meu filho foi me buscar. (Dora, 75 anos) 

 

Além disso, algumas idosas relataram que cuidavam de netos enquanto seus filhos 

trabalhavam. Esse fato pode refletir a falta de creches e de políticas públicas específicas para 

atender as crianças, cujos pais não possuem condições financeiras de recorrer à esfera privada. 

Neste sentido, outra grande barreira estava posta nos cuidados com a saúde das idosas, que  

mesmo recebendo pouco apoio da família e do Estado, eram responsabilizadas pelos cuidados 

de crianças e, assim,  deixavam de cuidar da própria saúde.  

 

3.3.3 Violência contra a pessoa idosa 

 

A violência é compreendida como uma relação desigual de poder e gera a não 

aceitação da outra pessoa, de suas diferenças, das oportunidades. De modo imediato, revela-se 

em dano ou sofrimento ao transgredir o pacto social de sobrevivência, baseado na garantia dos 

direitos humanos (FALEIROS, 2007b). A maioria das entrevistadas afirmou, mesmo que 

indiretamente em suas falas, já terem sofrido algum tipo de violência, seja institucional ou 

intrafamiliar.  Diante disso, mais uma barreira à proteção da saúde dessas idosas estava posta 

e um direito violado.  
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 A violência institucional
28

 estava expressa na negação ou atraso de atendimento dos 

serviços públicos de saúde, no desrespeito à prioridade legal da pessoa idosa e mau 

atendimento. Já a violência intrafamiliar, caracterizada pelo seu silêncio (FALEIROS, 2007b), 

era cometida muitas vezes por familiares próximos da vítima. Observou-se, conforme os 

depoimentos, que essas violências estavam submergidas na violência psicológica, negligência 

e abandono.  

 

Já me deu tanta vontade deu ir à lei Maria da Penha, ele (o filho) já veio até em cima 

de mim pra me bater. (...) eu não falo mais com ela (a nora), eu não quero ela aqui 

dentro do meu lote (...) Essa mulher tem uma boca tão desbotada!  Eu não quero 

ficar nervosa, eu não posso ficar nervosa... Ele já até me prometeu de me jogar na 

casa dos velhos... (Dora, 75 anos) 

  

A violência psicológica
29

 estava manifesta, principalmente na provocação de choro, no 

amedrontamento. A negligência e o abandono envolviam a assistência incompleta ou 

descuidada de saúde, tanto por parte de profissionais de saúde, como por familiares 

(FALEIROS, 2007b). Já, a violência física, relação de poder com impacto no corpo e na 

integridade física (FALEIROS, 2007b), não chegou a acontecer de fato com as idosas, 

segundo os relatos. Dessa forma, observou-se que a violência encontra-se, de alguma maneira, 

inserida nos diversos desafios já apontados nesse estudo, seja de maneira silenciada ou 

perfeitamente declarada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 A violência institucional será aqui considerada como aquela que ocorre no âmbito das instituições públicas de 

prestação de serviços. 
 
29

 De acordo com o Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência contra a Pessoa Idosa, a violência 

psicológica corresponde a agressões verbais ou gestuais com o intuito de aterrorizar as pessoas idosas, humilhá-

las, limitar sua liberdade ou isolá-las do convívio social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Este estudo buscou descobrir os desafios encontrados pelas pessoas idosas - atendidas 

pelo CSG-05/DF - na proteção da sua saúde. Além disso, levantar o perfil dessa população e 

analisar como os seus direitos estão sendo garantidos, especialmente, na área da saúde. A 

maior parte das entrevistadas era procedente da região nordeste do Brasil e apresentava baixa 

escolaridade. As idosas que estudaram por menos tempo possuíam renda menor e não 

contribuíram com a previdência. A totalidade era responsável pela maior parcela dos gastos 

domiciliares. A maioria residia com filhos e/ou netos. Quanto à situação conjugal, a viuvez 

prevaleceu.  

Em se tratando do perfil epidemiológico, as doenças dominantes eram a Hipertensão, 

diabetes mellitus e aquelas relativas a problemas ortopédicos. Apenas quatro idosas 

praticavam atividade física regular. Observou-se que apesar de reconhecerem alguns direitos 

previstos na legislação, as idosas desconheciam o exercício do direito de participação política. 

Nesse sentido, mesmo que a pesquisa tenha sido realizada por meio de uma amostra pequena 

do ponto de vista quantitativo, pode-se afirmar que o perfil das entrevistadas reflete a 

realidade brasileira, embora apresente mínimas disparidades, quando se observa resultados de 

outros estudos.   

De acordo com os resultados, pode-se entender que o atendimento e os serviços da 

rede pública de saúde apresentam diversos desafios para a proteção da saúde da pessoa idosa 

(no espaço das atenções primária e secundária), tais como: a assistência farmacêutica 

insuficiente, a longa espera para o atendimento médico junto à escassez de profissionais da 

saúde, a carência de insumos, a distância dos serviços de saúde, o desrespeito e a não 

valorização da pessoa idosa por parte de profissionais; a falta de informações/divulgações de 

atividades oferecidas pelos serviços de saúde especialmente à população idosa.  

Outro grande desafio é a responsabilização da família e da própria pessoa idosa diante 

da assistência em saúde. No cotidiano familiar também pode se encontrar a violência, que 

pode estar combinada com a institucional (FALEIROS, 2007b).  Os tipos mais encontrados 

neste estudo foram a violência psicológica, a negligência e o abandono. Isso induz a afirmar 

que esse é um desafio que perpassa todos os outros já assinalados, quando se observa os 

conceitos de violência já aqui abordados.  

O estudo mostrou que são necessárias maiores intervenções por parte do poder público 

na garantia de direitos às pessoas idosas não só da área de abrangência no CSG-05/DF, como 

também no DF. Foi percebido que a legislação traz muitos ganhos no âmbito dos direitos da 
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pessoa idosa, como é percebido na Constituição Federal de 1988, Estatuto do Idoso, PNI, 

PNSPI e outros. Porém, na prática ainda há muito a fazer para real garantia da saúde 

protegida, isto é, aquela que leva em consideração os determinantes do envelhecimento 

saudável e que garanta a maximização da independência, autonomia e participação da pessoa 

idosa nos processos políticos e na vida em comunidade. 

Ainda são deficitários os investimentos do Estado em capacitação de recursos 

humanos; na infraestrutura dos serviços de saúde; em atividades para o público idoso; em 

insumos e campanhas de cunho educativo, que objetivem a informação de profissionais e a 

população sobre os aspectos que envolvem o envelhecimento.  Observa-se que é necessária a 

contratação de mais profissionais na área da saúde. Os critérios de demarcação da população 

abrangida pelos centros de saúde precisam ser revistos e as barreiras urbanísticas e 

arquitetônicas eliminadas, visando à facilidade de acessibilidade da pessoa idosa. As 

diferentes formas de violência precisam ser desnaturalizadas e as suas formas de denúncia 

mais divulgadas. Por fim, a família, principalmente aquela que possui pessoas idosas com 

dependência, necessita de uma rede de apoio do poder público para que seja garantida sua 

qualidade de vida.  

Observou-se a grande importância do âmbito familiar nos cuidados da saúde da pessoa 

idosa. Logo, é de extrema importância que os serviços públicos de saúde promovam a 

extensão de seus serviços, muitas vezes centrados nos atendimentos médicos da instituição, 

para a atenção domiciliar.  Essa ação pode acontecer por meio de um trabalho que envolva 

diversos profissionais, entre os quais estão os ACS que, quando bem capacitados, podem 

apresentar um papel muito importante na promoção e prevenção da saúde pessoa idosa, por 

meio da educação em saúde.   

Por todos esses aspectos, pode-se inferir que os objetivos da pesquisa foram atingidos 

e a hipótese do estudo confirmada, visto que foram encontradas barreiras à proteção da saúde 

da pessoa idosa diante da insuficiência da garantia de direitos previstos na legislação. 

Percebe-se um desamparo e insuficiência do Estado frente à questão da pessoa idosa no 

Brasil. São imprescindíveis estudos futuros sobre a população idosa por contribuírem para um 

melhor entendimento das demandas que esse grupo vem apresentando e para reforçar 

propostas de mudanças na forma de execução das políticas públicas.       
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

O (a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa:  Desafios que a pessoa 

idosa encontra na proteção da sua saúde: um estudo na cidade do Gama/DF. 

O objetivo desta pesquisa é descobrir os desafios encontrados pela pessoa idosa residente na 

cidade do Gama/DF na proteção da sua saúde. 

O(a) senhor(a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da 

pesquisa e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá sendo mantido o mais rigoroso sigilo 

através da omissão total de quaisquer informações que permitam identificá-lo(a) 

     A sua participação será através de uma entrevista que o(a) senhor(a) deverá responder no 

âmbito da saúde na data combinada com um tempo estimado de 01 hora para sua realização. Não 

existe obrigatoriamente, um tempo pré-determinado, para responder a entrevista. Será respeitado o 

seu tempo de cada um para respondê-la. Informamos que o(a) Senhor(a) pode se recusar a 

responder qualquer questão que lhe traga constrangimento, podendo desistir de participar da 

pesquisa em qualquer momento sem nenhum prejuízo para o(a) senhor(a). 

           Os resultados da pesquisa serão divulgados na Universidade de Brasília (UnB) podendo ser 

publicados posteriormente. Os dados e materiais utilizados na pesquisa ficarão sobre a guarda do 

pesquisador. 

       Se o(a) Senhor(a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor telefone para: o 

prof. Dr. Cristiano Guedes, telefone: XXXX, ou para  Juliana Nunes, telefone: XXXX. 

 Este projeto foi Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da SES/DF. As dúvidas com 

relação à assinatura do TCLE ou os direitos do sujeito da pesquisa podem ser obtidos através do 

telefone: (61) 3325-4955. 

 Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador responsável e a 

outra com o sujeito da pesquisa. 

______________________________________________ 

Nome / assinatura 

____________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Nome e assinatura 

 

 

Brasília, ___ de __________de _________ 
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ANEXOS 

ANEXO A - Parecer de aprovação do projeto de pesquisa pelo CEP/SES 


