
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO

ENVELHECIMENTO E ATENÇÃO À SAÚDE 
DA PESSOA IDOSA  



São Luís, MA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
Reitor – Natalino Salgado Filho

Vice-Reitor – Antonio José Silva Oliveira
Pró-Reitoriade Pesquisa e Pós-Graduação – Fernando de Carvalho Silva

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE - UFMA
Diretora – Nair Portela Silva Coutinho

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - UFMA
Diretor – Othon de Carvalho Bastos Filho

Coordenador Pedagógico – Reinaldo Portal Domingo

ENVELHECIMENTO E ATENÇÃO À SAÚDE 
DA PESSOA IDOSA  



Copyright@UFMA/UNASUS,2011

Todos os direitos reservados à Universidade Federal do Maranhão.

Créditos:

Universidade Federal do Maranhão – UFMA Universidade Aberta do SUS - UNASUS

Praça Gonçalves Dias No 21,1ºandar, Prédio de Medicina(ILA) da Universidade Federal do

Maranhão – UFMA

Site: www.unasus.ufma.br

Revisão técnica: Judith Rafaelle Oliveira Pinho e João Carlos Raposo Moreira.

Normalização: Bibliotecária Eudes Garcez de Souza Silva. CRB 13a Região Nº Registro – 453.

Universidade Federal do Maranhão. UNASUS/UFMA

Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa/Maria José Moraes Antunes 
(Org.). - São Luís, 2013.

50p. : il.

1. Saúde do idoso. 2. Atenção Básica. 3. SUS. 4. UNASUS/UFMA. I. Moreira, 
João Carlos Raposo. II. Pinho, Judith Rafaelle Oliveira. IV. Título.

CDU 613.98:614.2



0604

40

35

29

Sumário

07

0606

11

26

0633

20

16

06

APRESENTAÇÃO

UNIDADE 1 - PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E EPIDEMIOLÓGICO DA POPULAÇÃO 

IDOSA NO BRASIL

1.1 Síntese dos Indicadores Sociais

1.1.1 Indicadores de Saúde

UNIDADE 2 - ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DE QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES 

DOS IDOSOS

2.1 Programas Oficiais e Organizações Não Governamentais Relacionadas à Promoção da 

Velhice Saudável

2.2 O Pacto Pela Vida e a Saúde do Idoso

2.3 Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa

UNIDADE 3 - MARCO DE LEGAL DE PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA

3.1 Um Breve Histórico

3.2 O Estatuto do Idoso

REFERÊNCIAS 46



Apresentação

A organização da prestação de serviços de saúde pela equipe de 

saúde da família com qualidade, para qualquer grupo humano, 

inclusive o dos idosos, conforme foi discutido nos módulos anteriores 

requer:

a) O diagnóstico, sempre atualizado, da clientela a ser atendida, 

suas necessidades e dificuldades, aliado à busca constante de 

saberes, instrumentos, serviços e tecnologias capazes de resolver 

e/ou minimizar os problemas identificados;

b) Empenho permanente para resolver estes problemas e 

necessidades no ambiente social, via organização (planejamento, 

execução e avaliação, dispondo de insumos, infraestrutura, recursos 

adequados), com criatividade e intersetorialidade. Apoiando suas 

atividades diárias nestes dois aspectos, fica fácil para a equipe acertar 

na divisão das tarefas para conseguir os melhores resultados. 

Nesta unidade, busca-se contribuir para a organização do 

trabalho em nível local para a população idosa, que no Brasil 

caracteriza-se por aquele indivíduo com 60 anos ou mais, com 

qualidade e oportunidade, no espaço da Atenção Básica em Saúde e 

na Estratégia Saúde da Família. Esta organização, baseada no agir 

profissional responsável e consequente, é planejada a partir de três 

processos: 



Apresentação

1 - Análise do perfil sociodemográfico e epidemiológico desta 

população para decidir as ações de cuidados prioritárias;

2 - Responsabilidade social e organização das ações de cuidados 

que atendam às necessidades humanas básicas dos idosos: a gestão 

da clínica;

3 - Conhecer os pactos e políticas voltadas para a saúde do idoso 

no país.

Na sequência, vamos nos aproximar destes aspectos, 

lembrando-se que a realidade local é dinâmica e única e que cada vida 

humana é sagrada e complexa. Cabe aos profissionais da equipe de 

saúde da família estar “sempre alerta” para perceber e responder às 

sutis especificidades da população pela qual assumiram a 

responsabilidade sanitária. Para melhorar seus resultados, seus 

componentes precisam de atualização contínua, que recomeça na 

conclusão do curso de graduação em Enfermagem, Medicina e 

Odontologia para os profissionais da Equipe de Saúde da Família 

(ESF). 



UNIDADE 1

PERFIL 
SOCIODEMOGRÁFICO 

E  EPIDEMIOLÓGICO 
DA POPULAÇÃO 

IDOSA NO BRASIL 

Para conhecer quem são e como vivem os idosos de um 

município e ou da sua área de abrangência, a equipe da ESF pode 

recorrer à uma série de informações: a primeira e mais direta, 

fonte primária de informação,  constitui-se no consolidado do 

Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), realizado na 

própria unidade de saúde na busca direta nos domicílios, com a 

parceria das agentes comunitárias de saúde. As fontes secundárias 

estão cada vez mais organizadas e disponíveis ao conhecimento 

dos gestores, profissionais, conselheiros de saúde e população, 

como você já estudou no módulo 3. 



A “Síntese dos indicadores sociais” contendo dados para análise 

das condições de vida da população brasileira foi divulgada pelo IBGE 

(2010). A publicação oferece dados importantes do perfil da 

população brasileira, como características sociodemográficas, acesso 

à educação, características dos domicílios, famílias, casamentos, 

crianças, adolescentes e jovens, idosos, cor e raça, mulheres e saúde, 

entre outras. Deste relatório, destacaram-se alguns dados para 

embasar um delineamento de quem são e quais as grandes 

necessidades dos idosos, como a quantidade deles, suas faixas 

etárias, sexo, grau de escolaridade. Sem isso, é pouco provável 

manter uma assistência de qualidade.

1.1 Síntese dos 
Indicadores Sociais
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Saiba Mais

Os dados sobre a populaçãobrasileira estão disponíveis em:

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao

/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2

010/SIS_2010.pdf
 



Um exemplo das difíceis condições de vida destes idosos é o 

grave problema social relacionado ao analfabetismo e aos níveis de 

escolaridade, o que os leva à incapacidade de ler e entender 

orientações simples, como, por exemplo, prescrições de 

medicamentos. Na tabela 1, visualiza-se um panorama desta dura 

realidade nordestina. Observa-se que 53,7% das pessoas que vivem 

no Nordeste com mais de 65 anos tem menos de 1 ano  de instrução 

ou, até mesmo, nenhum ano de estudo: são 2.73.000 milhões de 

pessoas intelectualmente silenciadas, uma tragédia social,  com 

graves consequências cotidianas para a qualidade de vida de cada um 

destes idosos.  

Tabela 1 - Pessoas de 65 anos ou mais de idade com indicação da média de anos de estudo e 
respectiva distribuição percentual, por grupos de anos de estudo, segundo as Grandes Regiões – 
2009.

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2009.

1.1 Síntese dos 
Indicadores Sociais
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Brasil 15 083 3,8 34,4

Norte 767 2,7 44,4

Nordeste 4 011 2,5 53,7

Sudeste 7 095 4,5 25,3

Sul 2 320 4,1 23,4

Centro-Oeste 889 3,3 39,6

Grandes 
Regiões

Pessoas de 65 anos ou mais de idade

Total 
(1.000 

pessoas)
(1)

Média de anos 
de estudo

Distribuição 
percentual, por 
grupos de anos 
de estudo (%)

Sem instrução
 e menos de 1 

ano de instrução



Tabela 2 - População residente, por grupos de idade, segundo as Grandes Regiões, as Unidades da 
Federação e as Regiões Metropolitanas – 2009.

Fonte: IBGE. 2012. 

A tabela 1 mostra que no Nordeste, em 2010, existiam 54,02 

milhões de pessoas; entre elas, 5,7 milhões ou cerca de 10,02% 

delas, tinham 60 ou mais anos.A publicação traz ainda, dados sobre a 

perspectiva de aumento da população, afirmando que nos próximos 

dez anos, 19 milhões de brasileiros, entre eles, 23% moradores do 

Nordeste, entrarão na faixa etária de 60 ou mais anos e vão se juntar 

aos 11 milhões de nordestinos que já ultrapassaram esta faixa 

etária(IBGE, 2010).

1.1 Síntese dos 
Indicadores Sociais
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Brasil 191.796  19 406  6 648  5 342  9 746

Nordeste  14 318  4 555  1 634  1 415  2 597

Maranhão  1 578   476   152   155   282

Piauí   835   277   116   89   160

Pernambuco  2 426   769   283   251   427

Região 
Metropolitana 

de Recife
 1 144   383   128   102   184

Grandes 
Regiões, 

Unidades da 
Federação e 

Regiões 
Metropolitanas

População 50 a 59 
anos

60 a 64 
anos

65 a 69 
anos

70 anos ou 
mais

Grupos de idade

População residente (1 000 pessoas)



É interessante registrar que o estado de Pernambuco tem 

1.466.000 idosos e pré- idosos (pessoas na faixa etária de 50 a 59 

anos). Mais da metade deles, cerca de 800 mil, vivem na região 

metropolitana de Recife, diferente da população idosa do Maranhão, 

onde 32,5%, ou cerca 191.425 de idosos, vivem na Zona Rural, 

fenômeno não mais observado na maioria do país (IBGE, 2010).

1.1 Síntese dos 
Indicadores Sociais

É fundamental saber como são e vivem 

estas pessoas para que as ações de saúde 

realizadas sejam efetivas e bem sucedidas. 

É importante refletir que o processo de 

comunicação, através da distribuição de 

prescrições e orientações por escrito, 

folders e cartilhas explicativas para esta 

população pela equipe de saúde da família, 

pode se tornar um fator complicador ou 

desmotivador para os idosos que fazem 

parte da realidade descrita.
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Outra importante fonte que disponibiliza informações sobre as 

condições de vida da população, incluindo os idosos, éo Departamento 

de Informações em Saúde ou DATASUSdo Ministério da Saúde, criado 

para fornecer dados capazes de “subsidiar análises objetivas da 

situação sanitária, tomadas de decisãobaseadas em evidências e 

elaboração de programas de ações de saúde”.No site do 

DATASUSháinúmeras bases de dados disponíveis, vejamos agora 

utilizá-lo para conhecer as características e problemas da população 

idosa:

 Cadernos de informação em saúde

Ao acessar o ícone “cadernos de informação em saúde”, temos 

opção de obter as informações por unidade da federação e seus 

municípios.

1.1 Síntese dos 
Indicadores Sociais

1.1.1 Indicadores de Saúde

11



1.1 Síntese dos 
Indicadores Sociais

1.1.1 Indicadores de Saúde

VAMOS PRATICAR?

Escolha o seu estado e nele o município onde 

trabalha. 

Sugere-se, para a população idosa, conhecer 

os seguintes indicadores:

A - População residente, por faixa etária, 

focando seu olhar na população de idosos que é 

apresentada da seguinte maneira: de 60 a 69 

anos, 70 a 79 anos e mais de 80 anos;

B - O número de estabelecimentos por tipo de 

prestador, segundo tipo de estabelecimento, 

incluindo a existência ou não de leitos de 

geriatria;

C - Distribuição percentual das internações por 

grupo de causas e faixa etária - CID10; 

D - A Mortalidade proporcional (%) por faixa 

etária segundo grupo de causas - CID10;

E -Coeficiente de mortalidade para algumas 

causas selecionadas (hipertensão e diabetes).

Por fim verifique quais indicadores são mais 

expressivos em sua região.

12



1.1 Síntese dos 
Indicadores Sociais

1.1.1 Indicadores de Saúde

A busca destas informações permite uma aproximação do perfil 

dos idosos a serem assistidos em cada município. O Índice de 

Desenvolvimento Humano ou IDH, idealizado pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) mede o grau de desenvolvimento econômico e a 

qualidade de vida que uma cidade ou país oferece à população, 

expresso em três dimensões: saúde, renda e educação. É 

interessante ressaltar que o que é avaliado na dimensão saúde é 

expectativa de vida e longevidade, o que pode ser bem representativo 

quando se quer trabalhar com idosos de um determinado município. 

No ano de 2010 foram divulgados novos indicadores para o IDH já 

utilizando a metodologia que contempla as três dimensões.

Saiba Mais

Acesse os índices de IDH por município, consulte:

http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/IDHM%2091

%2000%20Ranking%20decrescente%20(pelos%20dados

%20de%202000).htm.
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1.1 Síntese dos 
Indicadores Sociais

1.1.1 Indicadores de Saúde

 Sala de Situação em Saúde

Outra importante fonte de informações gerenciais de saúde e 

scioepidemiológicas para conhecer a população de um município, 

inclusive dos idosos, é a “Sala de Situação em Saúde do Ministério 

da Saúde.

Compõem a “sala”, quatro grandes blocos de informações: 

Socioeconômico, Ações em Saúde, Situação de Saúde ou Gestão em 

Saúde. Cada um é composto por informações especificas para cada 

município brasileiro, relacionadas às características de suas 

populações, oferta de serviços de saúde, perfis de morbimortalidade e 

gestão, inclusive transferência de recursos governamentais. 

SAIBA MAIS!

Acesse a Sala de Situação em Saúde em: 

http://www.saude.gov.br/saladesituacao.

14



1.1 Síntese dos 
Indicadores Sociais

1.1.1 Indicadores de Saúde

IMPORTANTE!
Desconsiderar indicadores sociais como IDH e informações 

socioepidemiológicas específicas de cada município na organização dos 

serviços da atenção básica pode ser considerada como uma ação de 

desperdício dos parcos recursos públicos da saúde. Geram desperdícios, 

riscos iatrogênicos pela ausência de ações imprescindíveis que 

contribuem para o agravamento de condições iniciais de processos 

patológicos, traz desgaste à equipe e insatisfação da clientela. 

A ausência de raciocínio científico na formulação do diagnóstico da 

situação de saúde da população e o descaso com as informações 

disponíveis na elaboração de planejamento e programação das ações e 

serviços de saúde no SUS podem demonstrar comportamento 

profissional inconsequente e descompromissado com os resultados, 

evidenciando reduzido profissionalismo no trabalho. No entanto, tão 

importante quanto utilizar as fontes primárias e secundárias na 

organização da atenção à saúde é acolher, ouvir e cuidar da pessoa idosa 

com dignidade e tranquilidade.

LEMBRETES:

No site do DATASUS é possível encontrar outras bases de informações que 

podem ajudar a equipe de saúde da família a pensar nas melhores estratégias 

e ações de atenção às pessoas de sua área de abrangência, inclusive o grupo 

etário a partir dos 60 anos.Entre eles, destacam-se os Indicadores e Dados 

Básicos (IDB-2010); os indicadores do Pacto pela Saúde 2010/2011 e 

Monitoramento de eventos prioritários de mortalidade (SVS/Dasis).

15



UNIDADE 2

ORGANIZAÇÃO 
DAS AÇÕES 

DE QUE ATENDAM ÀS 
NECESSIDADES 

DOS IDOSOS 



2 ORGANIZAÇÃO DAS 
AÇÕES DE QUE ATENDAM 

ÀS NECESSIDADES 
DOS IDOSOS

Os objetivos da atenção ao idoso nos serviços de saúde do SUS 

em todas as suas instâncias e níveis de atenção estão expressos no 

documento interministerial, organizado pelo Ministério da Saúde, 

intitulado “Envelhecimento e saúde da pessoa idosa”, da Série Pactos 

pela Saúde, de 2006. Há também outra publicação norteadora para a 

assistência à saúde da pessoa idosa: “Plano de Ações Estratégicas 

para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT) no Brasil”, elaborado para o período de 2011-2020. Desses 

documentos, destacam-se:

I. Implantação de um modelo de atenção integral ao 

envelhecimento ativo, favorecendo ações de 

promoção da saúde, prevenção e atenção integral;

II. Incentivo aos idosos para a prática da atividade 

física regular no programa Academia da Saúde;

III. Capacitação das equipes de profissionais da 

Atenção Básica em Saúde para o atendimento, 

acolhimento e cuidado da pessoa idosa e de pessoas 

com condições crônicas;

IV. Incentivar a ampliação da autonomia e 

independência para o autocuidado e o uso racional de 

medicamentos;

17



2 ORGANIZAÇÃO DAS 
AÇÕES DE QUE ATENDAM 

ÀS NECESSIDADES 
DOS IDOSOS

É um importante referencial ou ponto de partida para a 

organização da atenção aos idosos para os profissionais que atuam na 

atenção básica, inclusive para justificar pedido de qualquer tipo de 

recurso, junto a instâncias governamentais e não governamentais. 

V. Criar programas para formação do cuidador de 

pessoa idosa e de pessoa com condições crônicas na 

comunidade;

VI .  Apo io  à  es t ra tég ia  de  p romoção  do 

envelhecimento ativo na saúde suplementar;

VII. Prevenção e manutenção da saúde dos idosos 

efetivada a partir de: cadastramento da população 

idosa, atendimento gerontológico e geriátrico em 

ambulatórios, unidades geriátricas de referência, 

atendimento domiciliar e reabilitação orientada;

VIII. Fornecimento gratuito de medicamentos, 

órteses e próteses pelo poder público;

IX. Atendimento especializado aos idosos portadores 

de deficiência;

X. Veto à discriminação dos idosos por planos de 

saúde (BRASIL, 2011a).

18



2 ORGANIZAÇÃO DAS 
AÇÕES DE QUE ATENDAM 

ÀS NECESSIDADES 
DOS IDOSOS

Sua análise aponta para a crença do senso comum de que os 

problemas dos idosos são consequências do estilo de vida que levam 

nas fases jovem e adulta. Essas doenças vão silenciosamente se 

complicando e se transformando ao longo do processo de viver. São 

agravados pelo desgaste do corpo físico, traduzido na redução da 

mobilidade e capacidade laboral, acrescidos de preocupações com a 

família, os amigos e com a perspectiva da finitude da vida. “Para a 

sociedade em geral, as doenças dos idosos são descritas como os 

populares “derrames”, pressão alta”, infartos, complicações da 

diabetes e o temível câncer. Estas também são as doenças 

prevalentes nas estatísticas de morbimortalidade dos idosos e objeto 

de programas específicos de prevenção e tratamento no SUS.

Nas escolas de graduação na área de saúde, nos programas de 

educação e gestão do trabalho e normas técnicas e protocolos do 

Ministério da Saúde aprende-se que uma das principais habilidades 

requeridas para a equipe de saúde da família é a de educar a 

população para a promoção de sua saúde e prevenção de agravos.

Esta unidade destaca algumas práticas podem facilitar o acesso 

dos membros da equipe de saúde da família a informações e 

conhecimentos científicos relacionados à organização do trabalho e 

dos cuidados à população idosa, como os programas oficiais e a 

legislação relacionada aos direitos dos idosos e à promoção da velhice 

saudável.Seu conhecimento no cotidiano das Unidades Básicas de 

Saúde (UBS's) pode ajudar a ampliar a organização do modelo de 

atenção para além do modelo biomédico. Algumas referências ligadas 

aos setores culturais e de assistência social estão foram mencionadas 

como estimulo às ações intersetoriais.
19



2.1 Programas 
Oficiais e Organizações 

Não Governamentais 
Relacionadas à Promoção 

da Velhice Saudável

No Brasil, há diversos organismos nas estruturas das três 

esferas de governo (federal, estadual e municipal), além de diversas 

instituições privadas, particularmente Organizações não 

Governamentais (ONGs), envolvidas com a garantia dos direitos 

sociais do idoso. Conhecer seus métodos e disponibilidades pode 

contribuir para esclarecer dúvidas, expandir as ações intersetoriais e 

inovar no processo de trabalho da equipe de saúde e da enfermagem, 

no referencial do modelo de assistência de Vigilância em Saúde, junto 

à população idosa da área de abrangência da saúde da família, em 

suas mais diferentes realidades. 

REFLITA COMIGO!

Verifique quais ações estratégias voltadas 

para a saúde do idoso ocorrem no 

município onde você atua, caso não haja, o 

que poderia ser feito para que elas 

existam?

20



2.1 Programas 
Oficiais e Organizações 

Não Governamentais 
Relacionadas à Promoção 

da Velhice Saudável

IMPORTANTE!
A organização deste modelo, base do Movimento da Reforma Sanitária 

nas UBS's, traz grandes transformações nas finalidades e no processo de 

trabalho da equipe de saúde. Exige envolvimento da equipe e o 

convencimento da sociedade, habituada a esperar do SUS nada mais que 

um pedido de exames de sangue e uma receita de medicamentos para 

resolver seus problemas de saúde.  Sua organização não pode ser uma 

opção pessoal dos profissionais e gestores do SUS. É uma obrigação legal 

e ética dos profissionais da equipe de saúde da Família.

Saiba Mais

Para saber mais acerca do Modelo de Vigilância em Saúde, 

também proposto pelos estudiosos da Atenção Primária em Saúde 

(APS), sugere-se iniciar pela leitura e discussão em grupo da equipe 

da ESF dos seguintes textos: 

21



2.1 Programas 
Oficiais e Organizações 

Não Governamentais 
Relacionadas à Promoção 

da Velhice Saudável

Saiba Mais

Estudos em APS. Disponível na Rede Virtual de Atenção 

Primária em Saúde. Inscrições gratuitas no endereço eletrônico: 

http://www.rededepesquisaaps.org.br/categoria/estudos

-em-aps/ e a Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 que 

Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a 

revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 

Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/ 

saudelegis/gm/2011/prt248821102011.html. 

Definido o modelo assistencial no SUS, apresentam-seno 

quadro abaixo, leis, normas, padrões técnicos de atenção ao idoso, 

em diferentes situações de vida e necessidades de saúde, todas 

disponíveis sem ônus para os leitores da rede virtual.  É um ponto de 

partida, não tem a pretensão de esgotar todas as possibilidades 

existentes. Espera-se que contribua para ampliar, com efetividade, 

os cuidados de enfermagem ao idoso; sua atualização constante é 

sempre indispensável. 
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2.1 Programas 
Oficiais e Organizações 

Não Governamentais 
Relacionadas à Promoção 

da Velhice Saudável

Quadro 1 - Atenção ao Idoso no Brasil: políticas e programas públicos, ONG's e estudos 
relacionados.

23

Governo Federal: IBGE Pesquisas 
da população de 
Idosos

Relatórios de pesquisas desenvolvidas no 
Brasil e no mundo relacionadas à 
população idosa.

http://www.ibge.gov.br/home/
pesquisa/pesquisa_google.s
htm?cx=0011668834724221
64311%3Azkjemxce8sc&cof=
FORID%3A9&ie=ISO-8859-
1&q=idoso&sa=Pesquisar&si
teurl=www.ibge.gov.br%2Fho
me%2F&ref=www.ibge.gov.br
%2F.

Presidência da 
República

Secretaria dos 
Direitos 
Humanos

Conselho Nacional do Idoso http://www.direitoshumanos.g
ov.br/conselho/idoso/o_que_
e.

Governo Estadual 
do Maranhão

Secretaria 
Estadual dos 
Direitos 
Humanos

Conselho Estadual dos Direitos do Idoso - 
CEDI/MA Rua de Nazaré 316 - Centro 
CEP: 65000 010-410 São Luís-MA 3231-
3733; 3232-3775

http://www.sedihc.ma.gov.br/i
ndex.php?option=com_conte
nt&view=article&id=283&Item
id=81.

INSTITUIÇÃO SETOR PUBLICAÇÕES ONDE ENCONTRAR

Governo Federal: 
Ministério da 
Saúde

Saúde do Idoso Atenção à Saúde da Pessoa Idosa e 
Envelhecimento (2010);
Estatuto do Idoso (2009);
Relatório Global da OMS sobre Prevenção 
de Quedas na Velhice (2010);
Guia Prático do Cuidador (2008);
Caderneta de Saúde da População Idosa 
(2008) e Manual de Preenchimento da 
Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa 
(2008);
Folder: Viver a Vida sem Perder o sabor é 
Envelhecer com Saúde - Disfagia (2008);
Caderno de Atenção Básica Nº 19: 
envelhecimento e saúde da pessoa idosa 
(2007);
Envelhecimento Ativo: uma política de 
saúde (2005);
Plano de Ação para o Enfrentamento da 
Violência contra a Pessoa Idosa (2005).

http://portal.saude.gov.br/port
al/saude/visualizar_texto.cfm
?idtxt=29686&janela=1

Governo Federal: 
Ministério da 
Saúde

FIOCRUZ Sistema de Indicadores de Saúde e 
Acompanhamento de Políticas do Idoso.

http://www.saudeidoso.icict.fi
ocruz.br/



2.1 Programas 
Oficiais e Organizações 

Não Governamentais 
Relacionadas à Promoção 

da Velhice Saudável

Quadro 1 - Atenção ao Idoso no Brasil: políticas e programas públicos, ONG's e estudos 
relacionados.
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Governo Federal Normas para 
financiamento 
de Casas de 
Repouso ou 
deLonga 
Permanência 
para Idosos

ResoluçãoANVISA/DC Nº 283, de 26 de 
setembro de 2005;
Portaria Nº 73, de 10 de maio de 2001 
SEAS/MPAS;
Portaria Nº 810, de 22 de setembro de 
1989.

http://www.senado.gov.br/sen
ado/conleg/idoso/assunto/Se
rvicosdeAssistencia.html.

Ministério da 
Saúde

Internação 
Domiciliar

Gabinete do Ministro Portaria Nº 2.029, de 
24 de agosto de 2011 Institui a Atenção 
Domiciliar no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

http://bvsms.saude.gov.br/bv
s/saudelegis/gm/2011/prt202
9_24_08_2011.html.

Governo Federal Ministério do 
Turismo

Viaja Mais melhor idade. http://www.turismo.gov.br/turi
smo/programas_acoes/prom
ocao_comercializacao/viajam
ais_melhoridade.html.

Ministério da 
Saúde

Área física de 
acesso dos 
idosos à UBS

Manual de Estrutura Física das Unidades 
Básicas de Saúde: Saúde da família

http://189.28.128.100/dab/do
cs/publicacoes/geral/manual
_estrutura_ubs.pdf.

Ministério da 
Saúde

Promoção da 
saúde academia 
de saúde

Portaria Nº 719, de7de abril de 2011 e  
Portaria GM/ MS nº 359, de 5 de março de 
2012.

http://portal.saude.gov.br/port
al/saude/profissional/area.cf
m?id_area=1801.

INSTITUIÇÃO SETOR PUBLICAÇÕES ONDE ENCONTRAR

Legislação Senado Federal Transporte gratuito para o idoso, 
interestadual, estadual e municipal.

http://www.senado.gov.br/sen
ado/conleg/idoso/assunto/Tra
nsporteColetivo.html.

Governo federal: 
Casa Civil

Casa Civil: Lei 
10048,de 8 de 
novembro de 
2000

Dá prioridade de atendimento às pessoas 
que especifica, e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/cci
vil_03/leis/l10048.htm.

Câmara de 
Deputados

Decreto 5296, 
de 2 de 
dezembro de 
2004-Lei da 
Acessibilidade

Regulamenta as Leis n°s 10.048, de 8 de 
novembro de 2000, que dá prioridade de 
atendimento às pessoas que especifica, e 
10.098, de 19 de dezembro de 2000, que 
estabelece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilidade.

http://www2.camara.gov.br/le
gin/fed/decret/2004/decreto-
5296-2-dezembro-2004-
534980-norma-pe.html.



2.1 Programas 
Oficiais e Organizações 

Não Governamentais 
Relacionadas à Promoção 

da Velhice Saudável

VAMOS PRATICAR?

O que você pode fazer com as informações acima? Que tal 

estimular a organização de Grupo de Discussão (GD), integrando 

membros da equipe da ESF, conselheiros de saúde, estagiários e 

docentes, usuários interessados. Estes grupos de estudo teriam por 

finalidade organizar atividades e mudanças necessárias para os 

idosos e suas famílias. A partir das necessidades de saúde 

identificadas no diagnóstico social epidemiológico e no SIAB, 

estudariam juntos textos científicos e relatos de experiências 

exitosas. E considerando sua realidade, as equipes da ESF poderiam 

propor, entre inúmeras outras possibilidades, a organização, por 

exemplo, de:

 Protocolos terapêuticos e organização do domicílio para os 

cuidados aos idosos com sequelas de ACV;

 Programação específica de atividades que ligue a melhoria de 

autoestima com avaliação do estado de saúde dos idosos, 

como academias de saúde, atividades de lazer e culturais;

 Organização de projetos de alfabetização de idosos, 

integrados com a assistência social local.
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2.2 O Pacto Pela Vida e 
a Saúde do Idoso

Com a reforma sanitária iniciada há poucas décadas no Brasil a 

partir da criação do SUS, muito já avançamos na efetivação do direito 

humano à saúde. Atualmente, a população brasileira sabe e 

reconhece a importância do SUS. A exemplo disso diz-se que:

Muito se discute sobre os entraves para implementação do SUS 

e, nesse sentido, o Ministério as Saúde reconhece a necessidade de 

esforço das três esferas de governo (municípios, estados e União) 

para, juntamente com o Conselho Nacional de Saúde, rediscutir a 

organização e o funcionamento do SUS. 

Dentro desse contexto, surgem, em 22/02/2006, por meio da 

Portaria/GM nº 399, as Diretrizes do Pacto pela Saúde, nas quais estão 

contempladas três dimensões: pela Vida, em Defesa do SUS e de 

Gestão. Neste momento, a Saúde do Idoso é tida como uma das 

prioridades de fortalecimento para o SUS e sua inclusão no pacto pela 

vida é a oportunidade de discussão, junto aos gestores, profissionais 

da Rede de Serviços de Saúde e população em geral (BRASIL, 2010).

O pacto pela vida é o compromisso firmado entre os gestores do 

SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre as 

condições de saúde da população brasileira.Essas prioridades devem 

ser estabelecidas por meio de metas nacionais, estaduais, regionais 

ou municipais. Vejamos abaixo as prioridades pactuadas (BRASIL, 

2006):

Hoje, 80% dos brasileiros/as se beneficiam 

exclusivamente do SUS na atenção à saúde e 100% 

da população se beneficia das ações coletivas, como a 

vigilância sanitária (controle dos alimentos, bebidas, 

remédios e ambientes de trabalho) e epidemiológica 

(vacinas e controle de epidemias). Não há como 

negar a evidência dos dados (CEAP, 2009).
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2.2 O Pacto Pela Vida e 
a Saúde do Idoso

Como as demais ações voltadas à saúde do idoso, o pacto pela 

vida também considera o idoso a pessoa com mais de 60 anos. 

Vejamos as diretrizes e ações estratégicas para a saúde do idoso 

(BRASIL, 2006).
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Fortalecimento da capacidade de 
respostas às doenças emergentes e 
endemias, com ênfase na dengue, 
hanseníase, tuberculose, malária e 

influenza.

Redução da 
mortalidade 

infantil e 
materna.

Controle do 
câncer de colo 
de útero e de 

mama.
Promoção da 

Saúde.

Fortalecimento 
da Atenção 

Básica.
Saúde do idoso. Pacto pela vida

DIRETRIZES

Promoção do 
envelhecimento ativo 

e saudável.

Provimento de recursos 
capazes de assegurar 

qualidade da atenção à saúde 
da pessoa idosa.

Formação e educação 
permanente dos profissionais 
de saúde do SUS na área de 

saúde da pessoa idosa.

Divulgação e informação sobre 
a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa para 
profissionais de saúde, 

gestores e usuários do SUS.

Promoção de cooperação 
nacional e internacional das 
experiências na atenção à 

saúde da pessoa idosa.

Acolhimento preferencial 
em unidades de saúde, 
respeitado o critério de 

risco.

Apoio ao desenvolvimento 
de estudos e pesquisas.

Atenção integral e 
integrada à saúde 
da pessoa idosa.

Estímulo às ações 
intersetoriais, 

visando à 
integralidade da 

atenção.

Fortalecimento da 
participação social.

Implantação de 
serviços de atenção 

domiciliar.



2.2 O Pacto Pela Vida e 
a Saúde do Idoso
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  AÇÕES ESTRATÉGICAS

Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa – Instrumento de cidadania com 

informações relevantes sobre a saúde da pessoa idosa, possibilitando um 

melhor acompanhamento por parte dos profissionais de saúde.

Manual de Atenção Básica e Saúde para a Pessoa Idosa – Para indução de 

ações de saúde, tendo por referência as diretrizes contidas na Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.

Acolhimento – Reorganizar o processo de acolhimento à pessoa idosa nas 

unidades de saúde, como uma das estratégias de enfrentamento das 

dificuldades atuais de acesso. 

Programa de Educação Permanente à Distância – Implementação de programa 
de educação permanente na área do envelhecimento e saúde do idoso, voltado 
para profissionais que trabalham na rede de atenção básica em saúde, 
contemplando os conteúdos específicos das repercussões do processo de 
envelhecimento populacional para a saúde individual e para a gestão dos 
serviços de saúde.

Assistência Farmacêutica – Desenvolver ações que visem a qualificar a 
dispensação e o acesso da população idosa. 

Atenção Diferenciada na Internação – Instituir avaliação geriátrica global 
realizada por equipe multidisciplinar, a toda pessoa idosa internada em 
hospital que tenha aderido ao Programa de Atenção Domiciliar.

Atenção Domiciliar – Instituir esta modalidade de prestação de serviços ao 
idoso, valorizando o efeito favorável do ambiente familiar no processo de 
recuperação de pacientes e os benefícios adicionais para o cidadão e o sistema 
de saúde.



2.3 Política Nacional de 
Saúde da  Pessoa Idosa

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa – PNSPI foi criada 

pela Portaria nº 2.528, de 19 de outubro de 2006. O público-alvo 

dessa política “é todo cidadão com 60 anos ou mais, e o objetivo 

consiste em atuar na promoção, recuperação e manutenção da 

autonomia e independência da pessoa idosa”. A PNSPI define, ainda, 

que a atenção à saúde da pessoa idosa terá como porta de entrada a 

Atenção Básica, tendo a rede de serviços especializada de média e alta 

complexidade como referência (BRASIL, 2007).

Na publicação Cadernos de Atenção Básica nº 19, que trata do 

envelhecimento e saúde da pessoa idosa, o Ministério da Saúde define 

como deve ser a atuação da Atenção Básica nesse seguimento:

Na Atenção Básica espera-se oferecer à pessoa idosa 

e à sua rede de suporte social, incluindo familiares e 

cuidadores (quando existente), uma atenção 

humanizada com orientação, acompanhamento e 

apoio domiciliar, com respeito às culturas locais, às 

diversidades do envelhecer e à diminuição das 

barreiras arquitetônicas de forma a facilitar o acesso 

conforme proposto no Manual de Estrutura Física9, 

do Ministério da Saúde, 2006. A adoção de 

intervenções que criem ambientes de apoio e 

promovam opções saudáveis são importantes em 

todos os estágios da vida e influenciarão o 

envelhecimento ativo (BRASIL, 2007).
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2.3 Política Nacional de 
Saúde da  Pessoa Idosa

Na Portaria Nº 2.528, de 19 de outubro de 2006, encontram-

sematerialmente assentadas responsabilidades de cada esfera 

gestora (federal, estadual e municipal) no que diz respeito à saúde do 

idoso. Dentre as responsabilidades municipais, citam-se:

Elaborar normas técnicas referentes à atenção à saúde da pessoa idosa 
no SUS;

Definir recursos orçamentários e financeiros para a implementação 
desta Política, considerando que o financiamento do Sistema Único de 
Saúde é de competência das três esferas de governo;

Discutir e pactuar na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) as 
estratégias e metas a serem alcançadas por essa Política a cada ano;

Promover articulação intersetorial para a efetivação da Política;

Estabelecer mecanismos para a qualificação dos profissionais do sistema 
local de saúde;

Estabelecer instrumentos de gestão e indicadores para o 
acompanhamento e a avaliação do impacto da implantação/ 
implementação da Política;

Divulgar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa; 

Apresentar e aprovar proposta de inclusão da Política de Saúde da 
Pessoa Idosa no Conselho Municipal de Saúde (BRASIL, 2010).

30



2.3 Política Nacional de 
Saúde da  Pessoa Idosa

VOCÊ SABIA?
A PNSPI traz como diretrizes:

 Promoção do envelhecimento ativo e saudável;

 Atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa;

 Estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção;

 Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à 

saúde da pessoa idosa;

 Estímulo à participação e fortalecimento do controle social;

 Formação e educação permanente dos profissionais de saúde;

 Divulgação e informação para profissionais de saúde, gestores e 

usuários do SUS;

 Promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na 

atenção à saúde da pessoa idosa;

A articulação entre diversos setores é primordial para a 

execução da política. Destacam-se, alguns exemplos de áreas de 

articulação: educação, previdência social, assistencial social, trabalho 

e emprego, desenvolvimento urbano, transportes, justiça e direitos 

humanos, esporte e lazer, ciência e tecnologia.O Ministério da Saúde 

assegura que, com relação aos profissionais que atuam na Atenção 

Básica/Saúde da Família, há definições comuns aos membros da 

equipe quanto às ações a serem desenvolvidas no âmbito da atenção 

à saúde da pessoa idosa, a saber:
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2.3 Política Nacional de 
Saúde da  Pessoa Idosa

a) Planejar, programar e realizar as ações que 
envolvem a atenção à saúde da pessoa idosa 
em sua área de abrangência, conforme 
orientação deste Caderno;

b) Identificar e acompanhar pessoas idosas 
frágeis ou em processo de fragilização;

c) Alimentar e analisar dados dos Sistemas de 
Informação em Saúde - Sistema de Informação 
da Atenção Básica (SIAB) - e outros para 
planejar, programar e avaliar as ações relativas 
à saúde da pessoa idosa;

d) Conhecer os hábitos de vida, valores culturais, 
éticos e religiosos das pessoas idosas, de suas 
famílias e da comunidade;

e) Acolher as pessoas idosas de forma 
humanizada, na perspect iva de uma 
abordagem integral e resolutiva, possibilitando 
a criação de vínculos com ética, compromisso e 
respeito;

f) Prestar atenção contínua às necessidades de 
saúde da pessoa idosa, articulada com os 
demais níveis de atenção, com vistas ao 
cuidado longitudinal – ao longo do tempo;

g) Preencher, entregar e atualizar a Caderneta de 
Saúde da Pessoa Idosa, conforme Manual de 
Preenchimento específico;

h) Realizar e participar das atividades de 
educação permanente relativas à saúde da 
pessoa idosa;

i) Desenvolver ações educativas relativas à 
saúde da pessoa idosa, de acordo com o 
planejamento da equipe(BRASIL, 2007).

Contudo, para o Ministério da Saúde, o importante é que, 

independente do campo de atuação do profissional atuante na 

Atenção Básica, principalmente quando organizada pela Estratégia de 

Saúde da Família, busque sempre desenvolver autonomia nos 

usuários (BRASIL, 2007).
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3 MARCO DE 
LEGAL DE PROTEÇÃO 

À PESSOA IDOSA

Tal mudança demográfica se deve a vários fatores: o 

controle de muitas doenças infecto-contagiosas e 

potencialmente fatais, sobretudo a partir da 

descoberta dos antibióticos, dos imunobiológicos e 

das políticas de vacinação em massa; diminuição das 

taxas de fecundidade; queda da mortalidade infantil, 

graças à ampliação de redes de abastecimento de 

água e esgoto e da cobertura da atenção básica à 

saúde; acelerada urbanização e mudanças nos 

processos produtivos, de organização do trabalho e 

da vida (Minayo, 2000).

Já falamos, no decorrer do texto, que a população idosa 

brasileira está aumentando e o que é mais interessante é que essa 

população está envelhecendo, ou seja, temos uma expectativa de 

vida cada vez maior. Camarano (2002) afirma que a população 

brasileira acima de 80 anos passou de 166 mil pessoas em 1940 para 

quase 1,9 milhões em 2000. 

Nesta unidade, vamos discutir que tipo de suporte o país tem a 

oferecer a essa parcela da população.
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3.1
Um Breve Histórico

O idoso brasileiro começa a ter seus direitos e deveres previstos 

a partir do Código Civil de 1916, onde se descreve o direito de receber 

de seus familiares subsistência alimentar e de vestuário, assistência 

médica e habitação, assim como o dever de também fornecer 

prestação alimentícia para seus filhos ou netos, caso também 

necessitem, uma vez que este direito é recíproco (MOREIRA, 2011).

Moreira (2011) ainda relata que esse mesmo Código Civil 

garantia a faculdade de tutela a pessoas, podendo o idoso se isentar 

desta responsabilidade, por conta de uma possível hipossuficiência, 

sendo esta previsão posteriormente substituída pelos Artigos 1.694 e 

1.696, do Código Civil de 2002. 

O Ministério da Saúde esclarece que diante da crescente 

demanda de uma população que envelhece e em acordo com os 

direitos previstos na Constituição de 1988, em 1994 foi promulgada a 

Política Nacional do Idoso, através da Lei 8.842/94, regulamentada 

em 1996 pelo Decreto 1.948/96. Esta política “assegurou direitos 

sociais à pessoa idosa, criando condições para promover sua 

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade e 

reafirmando o direito à saúde nos diversos níveis de atendimento do 

SUS” (BRASIL, 2010).

Saiba Mais

ACESSE: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

constituicao/constituicao.htm para conhecer os direitos da 

pessoa idosa.
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3.1
Um Breve Histórico

Os direitos dos idosos assegurados na 

Constituição de 1988 foram regulamentados 

através da Lei Orgânica de Assistência Social 

– LOAS (Lei nº8.742/93). A principal 

conquista proporcionada por essa lei foi o 

Benefício de Prestação Continuada, que 

garante o repasse de um salário-mínimo 

mensalaos idosos e às portadoras de 

deficiência que não tenham condições de 

sobrevivência(FERNANDES; SANTOS, 

2012).

Outros direitos também são garantidos na 

constituição como: “direito à educação, 

saúde,  t raba lho,  morad ia ,  l azer, 

segurança, previdência, e à assistência 

social”. No entanto a regulamentação 

desses direitos se deu através Lei Orgânica 

de Assistência Social – LOAS (Lei 

nº8.742/93) (BRASIL, 2010).
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3.1
Um Breve Histórico

Em 4 de janeiro de 1994 é criada a Lei Federal nº 8.842 que 

estabelece a Política Nacional do Idoso, que foi regulamentada pelo 

Decreto Federal nº 1.948, de 3 de julho de 1996. 

I  - a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao 

idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na 

comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à 

vida;

II - o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em 

geral, devendo ser objeto de conhecimento e informação para 

todos;

III - o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza;

IV - o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das 

transformações a serem efetivadas através desta política;

V - as diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, 

as contradições entre o meio rural e o urbano do Brasil deverão ser 

observadas pelos poderes públicos e pela sociedade em geral, na 

aplicação desta lei. (BRASIL, 1994).

Art. 3° A política nacional do idoso reger-se-á pelos 

seguintes princípios
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3.1
Um Breve Histórico

 Garantir ao idoso a assistência à saúde, nos diversos níveis de 

atendimento do Sistema Único de Saúde;

 Prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do idoso, 

mediante programas e medidas profiláticas;

 Adotar e aplicar normas de funcionamento às instituições 

geriátricas e similares, com fiscalização pelos gestores do 

Sistema Único de Saúde;

 Elaborar normas de serviços geriátricos hospitalares;

 Desenvolver formas de cooperação entre as Secretarias de Saúde 

dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios e entre os 

Centros de Referência em Geriatria e Gerontologia para 

treinamento de equipes interprofissionais;

 Incluir a Geriatria como especialidade clínica, para efeito de 

concursos públicos federais, estaduais, do Distrito Federal e 

municipais;

 Realizar estudos para detectar o caráter epidemiológico de 

determinadas doenças do idoso, com vistas a prevenção, 

tratamento e reabilitação; e

 Criar serviços alternativos de saúde para o idoso (BRASIL, 1994).

A Política Nacional do Idoso traz os seguintes 

princípios:
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3.1
Um Breve Histórico

LEMBRE-SE!

Todo cidadão tem o dever de denunciar à 

autoridade competente qualquer forma de 

negligência ou desrespeito ao idoso.

VAMOS PRATICAR?

Verifique se em seu estado há leis que 

também garantem a saúde da pessoa 

idosa.

VOCÊ SABIA?

Dia 1º de outubro é o dia mundial do idoso. 

Que tal a ESF organizar atividades 

estratégicas para comemorar esse dia?

Um ponto interessante a ser discutido é que há legislação local 

que visa garantir e atender as necessidades; no estado do Maranhão, 

a lei nº 8.368, de 06 de janeiro de 2006, institui a Política Estadual do 

Idoso (PEI). Leia mais sobre a PEI em http://www.cge.ma.gov.br 

/documento.php?Idp=1339
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3.2
O Estatuto do Idoso

Como você já viu anteriormente, a população idosa brasileira 

adquiriu grandes conquistas nas últimas décadas. E em 1º de outubro 

de 2003 é sancionada a Lei: 10.741 que instituiu o Estatuto do Idoso. 

A grande importância do estatuto é que eleserve como guia essencial 

para que as políticas públicas sejam cada vez mais adequadas ao 

processo de ressignificação da velhice (BRASIL, 2006).

Com 118 artigos, o Estatuto do Idoso é um marco histórico n o 

que diz respeito aos direitos da pessoa idosa e traz com sua 

implantação determinações sociais, políticas, econômicas e culturais. 

O direito à saúde encontra-se descrito entre os direitos fundamentais 

do idoso.

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade 

e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta 

prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao 

lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 

dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária (BRASIL, 2003).
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É importante que todo o profissional da saúde reconheça seu 

papel dentro do processo que busca garantir o bem-estar durante a 

velhice. Uma das alternativas para desenvolver a autonomia e 

independência do idoso, bem como também o envelhecimento 

saudável, são as ações educativas para essa parcela da população e 

profissionais da saúde. Ainda podemos observar que nos serviços de 

saúde ainda persiste um modelo assistencial que privilegia as ações 

curativas e centra-se no atendimento médico. Nesse contexto, as 

ações de educação em saúde se limitam à tentativa de mudança de 

práticas dos indivíduos consideradas inadequadas pelos profissionais, 

mediante a prescrição de tratamentos, condutas e mudanças de 

comportamento. Percebe-se, também, que ainda quando se propõem 

ações ditas participativas, são feitas somente formando grupos, sua 

organização prevê prioritariamente aulas ou palestras, praticamente 

inexistindo espaço para outras manifestações que não sejam dúvidas 

pontuais a serem respondidas pelos profissionais (MARTINS, 2007).

Vejamos o que o Estatuto fala sobre o direito à saúde da pessoa 

idosa (BRASIL, 2003):

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por 

intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o 

acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo 

das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 

recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que 

afetam preferencialmente os idosos.

CAPÍTULO IV
Do Direito à Saúde
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O Estatuto do Idoso

§ 1o A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão 

efetivadas por meio de:

I – cadastramento da população idosa em base territorial;

II – atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios;

III – unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado 

nas áreas de geriatria e gerontologia social;

IV – atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a 

população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se 

locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por 

instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e 

eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano 

e rural;

V – reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para 

redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde.

§ 2o Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, 

medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como 

próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, 

habilitação ou reabilitação.

§ 3o É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela 

cobrança de valores diferenciados em razão da idade.

§ 4o Os idosos portadores de deficiência ou com limitação 

incapacitante terão atendimento especializado, nos termos da lei.

CAPÍTULO IV
Do Direito à Saúde
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Art. 16. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito 

a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as 

condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, 

segundo o critério médico.

Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo 

tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso 

ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito.

Art. 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais 

é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for 

reputado mais favorável.

Parágrafo único. Não estando o idoso em condições de proceder à 

opção, esta será feita:

I – pelo curador, quando o idoso for interditado;

II – pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não 

puder ser contactado em tempo hábil;

III – pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não 

houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar;

IV – pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar 

conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério 

Público.

CAPÍTULO IV
Do Direito à Saúde
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Art. 18. As instituições de saúde devem atender aos critérios 

mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, 

promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim 

como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda.

Art. 19. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra 

idoso serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de 

saúde a quaisquer dos seguintes órgãos:

Art. 20.  Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada 

contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos 

serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem 

como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer 

dos seguintes órgãos: (Redação dada pela Lei nº 12.461, de 2011)

I – autoridade policial;

II – Ministério Público;

III – Conselho Municipal do Idoso;

IV – Conselho Estadual do Idoso;

V – Conselho Nacional do Idoso.

§ 1oPara os efeitos desta Lei, considera-se violência contra o idoso 

qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que 

lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. (Incluído 

pela Lei nº 12.461, de 2011)

§ 2oAplica-se, no que couber, à notificação compulsória prevista no 

caput deste artigo, o disposto na Lei no 6.259, de 30 de outubro de 

1975. (Incluído pela Lei nº 12.461, de 2011)

CAPÍTULO IV
Do Direito à Saúde
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Dessa forma, o Estatuto do Idoso deve ser compreendido não 

somente como mais uma lei, mas como um elemento norteador das 

práticas de saúde voltadas ao idoso. Martins (2007) ressalta a 

importância da reflexão acerca do cuidado geronto-geriátrico, na 

perspectiva do Estatuto do Idoso, prevendo a capacitação dos 

profissionais, orientação à família cuidadora e aos grupos de ajuda 

mútua.

REFLITA COMIGO!

De que forma o Estatuto do Idoso poderá 

contribuir no seu dia-a-dia de trabalho?
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