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UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO

Em vários países, as populações estão envelhecendo. Estudos mostram 
que o número de pessoas idosas cresce em ritmo maior do que o 
número de pessoas que nascem, acarretando um conjunto de situações 
que modifi cam a estrutura de gastos dos países em uma série de áreas 
importantes. No Brasil, o ritmo de crescimento da população idosa tem 
sido sistemático e consistente. Segundo a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios - PNAD 2009, o País contava com uma 
população de cerca de 21 milhões de pessoas de 60 anos ou mais de 
idade. Com uma taxa de fecundidade abaixo do nível de reposição 
populacional, combinada ainda com outros fatores, tais como os 
avanços da tecnologia, especialmente na área da saúde, atualmente o 
grupo de idosos ocupa um espaço significativo na sociedade brasileira. 



O envelhecimento populacional é um dos maiores desafios da saúde 
pública contemporânea. Este fenômeno ocorreu inicialmente em 
países desenvolvidos, mas, mais recentemente é nos países em 
desenvolvimento que o envelhecimento da população tem ocorrido 
de forma mais acentuada. No Brasil, o número de idosos (≥ 60 anos 
de idade) passou de 3 milhões em 1960, para 7 milhões em 1975 e 
14 milhões em 2002 (um aumento de 500% em quarenta anos) e 
estima-se que alcançará 32 milhões em 2020. Em países como a 
Bélgica, por exemplo, foram necessários cem anos para que a 
população idosa dobrasse de tamanho. 





Traçando o perfil

Com os dados da PNAD 2009, é possível traçar um breve perfil 
socioeconômico deste segmento populacional. As mulheres são 
a maioria (55,8%), assim como os brancos (55,4%), e 64,1%  
ocupavam a posição de pessoa de referência no domicílio. A 
escolaridade dos idosos brasileiros é ainda considerada baixa: 
30,7% tinham menos de um ano de instrução. Pouco menos de 
12,0% viviam com renda domiciliar per capita de até ½ salário 
mínimo e cerca de 66% já se encontravam aposentados .





Quase metade (48,9%) dos idosos sofria de mais de uma 
doença crônica e, no subgrupo de 75 anos ou mais de idade, a 
proporção atingia mais da metade (54,0%). Entre as doenças 
crônicas, a hipertensão é a que mais se destaca em  todos os 
subgrupos de idosos, com proporções em torno de 50%. 
Doenças como dores de coluna (ou costas) e artrite ou 
reumatismo aparecem, também, com bastante frequência entre 
as pessoas de 60 anos ou mais de idade: 35,1% e 24,2%, 
respectivamente.





Como os idosos se vêem
Assim, na avaliação subjetiva do estado de saúde, mesmo que 
77,4% dos idosos tenham declarado sofrer de doenças 
crônicas, 45,5% declararam seu estado de saúde como muito 
bom ou bom. Apenas 12,6% disseram ter a saúde ruim ou 
muito ruim, em especial, os idosos com 75 anos ou mais, os de 
cor preta ou parda e os que viviam com renda familiar de até ½
salário mínimo. Tais dados mostram que justamente aqueles 
com perfil esperado de maior vulnerabilidade têm, de fato, uma 
percepção do seu estado de saúde como ruim ou muito ruim.







A situacao dos idosos



PSF, Plano de saúde...



PSF, Plano e Renda



Na comparação com os dados da PNAD 2003, que também investigou 
essa questão, a proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade 
que não conseguiam ou tinham grande dificuldade de caminhar 100 
metros era de 12,2%, passando, em 2008, para 13,6%. Estes 
resultados confirmam o que os estudos vêm observando: à medida 
que os índices de esperança de vida crescem, há uma tendência de 
aumento da incapacidade funcional da população idosa. De fato, a 
maior frequência de declaração de incapacidade funcional foi 
verificada entre idosos de 75 anos ou mais de idade (27,2%). O gênero 
também tem grande influência nessa questão, uma vez que 15,9% das 
mulheres tinham dificuldade de caminhar 100 metros, contra 10,9%
dos homens. Não se pode esquecer que a esperança de vida feminina 
é superior à masculina (77 anos e 69 anos, respectivamente), o que 
torna as mulheres mais vulneráveis a esse tipo de dificuldade. A renda 
per capita domiciliar é de igual importância, decrescendo a declaração 
de incapacidade à medida que aumenta a renda. Uma possível 
explicação para essa diferenciação reside no fato de que maiores 
níveis de renda permitem aquisição de melhores serviços de 
acompanhamento, equipamentos de apoio e uma inserção social mais 
ativa.







Em paralelo às modificações observadas na pirâmide  
populacional, doenças próprias do envelhecimento ganham maior  
expressão no conjunto da sociedade. Um dos resultados dessa dinâmica é
uma demanda crescente por serviços de saúde. Aliás, este é um dos 
desafios atuais: escassez de recursos para uma demanda crescente. O 
idoso consome mais serviços de saúde, as internações hospitalares são 
mais freqüentes e o tempo de ocupação do leito é maior quando 
comparado a outras faixas etárias. Em geral, as doenças dos idosos são 
crônicas e múltiplas, perduram por vários anos e exigem  
acompanhamento constante, cuidados permanentes, medicação contínua 
e exames periódicos. Sem dúvida, um dos maiores feitos da humanidade 
foi a ampliação do tempo de vida, que se fez acompanhar de uma melhora 
substancial dos parâmetros de saúde das populações, ainda que estas 
conquistas estejam longe de se distribuir de forma eqüitativa nos diferentes 
países e contextos sócio-econômicos. 



No Brasil, muito se avançou no que diz respeito à garantia de uma 
renda mínima para a população idosa, mas a provisão de serviços de 
saúde e de cuidados formais ainda é uma questão não equacionada. 
Ela assume uma importância ainda maior em função do envelhecimento 
da própria população idosa, ou seja, do crescimento mais acentuado da 
população de 80 anos de idade ou mais, de mudanças nos arranjos 
familiares e no papel social da mulher, tradicional cuidadora dos 
membros dependentes da família, e de níveis de fecundidade abaixo 
dos de reposição.É consenso que a população muito idosa é a mais 
exposta às doenças e agravos crônicos não transmissíveis, muitos 
deles culminando com sequelas limitantes de um bom desempenho 
funcional, gerando situações de dependência e consequente 
necessidade de cuidado. O que se pode esperar, portanto, é um 
aumento da população que demandará cuidados, o que pode vir 
acompanhado de um tempo maior passado na condição de 
demandantes de cuidados. De acordo com Jacobzone (1999), com base 
nos dados disponíveis para os países-membros da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), os indivíduos 
vivem em média entre dois e quatro anos dependentes de cuidados 
mais intensivos no final de suas vidas.



O crescimento acentuado da população em idade mais avançada ocorre 
em um contexto de transformações estruturais acentuadas nas famílias, 
decorrentes de mudanças na nupcialidade, da queda da fecundidade e 
do ingresso maciço das mulheres no mercado de trabalho. Este 
ingresso afetou os contratos tradicionais de gênero, onde a mulher era a 
cuidadora e o homem, o provedor. Hoje, a mulher brasileira está
assumindo cada vez mais o papel de provedora; a sua renda foi 
responsável por 40,9% da renda das famílias brasileiras em 2009, mas 
ainda mantém a responsabilidade pelo cuidado dos membros 
dependentes. Essas mudanças afetam, substancialmente, a capacidade 
de as famílias ofertarem cuidados à população idosa. É fato já bastante 
documentado na literatura que historicamente esses cuidados foram 
atribuídos aos membros mais novos da família, que são hoje em menor 
número, e às mulheres, que atualmente dispõem de menos tempo para 
o cuidado doméstico. Estas podem ter mais recurso financeiro para 
pagar pelo cuidado com os membros dependentes, mas com certeza 
têm menos tempo. Sumarizando, a oferta de cuidado familiar parece 
diminuir à medida que a sua demanda aumenta.



O que era antes o privilegio de poucos, chegar à velhice, hoje 
passa a ser a norma mesmo nos países mais pobres. Esta conquista 
maior do século XX se transforma, no entanto, em um grande desafio 
para o século que se inicia. O envelhecimento da população é uma 
aspiração natural de qualquer sociedade, mas não basta por si só. Viver 
mais é importante desde que se consiga agregar qualidade aos anos 
adicionais de vida. Dessa forma, surgem os seguintes desafios para a 
Saúde Pública, como reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde: 
(a) como manter a independência e a vida ativa com o  
envelhecimento?; (b) como fortalecer políticas de prevenção e 
promoção da saúde, especialmente aquelas voltadas para os 
idosos?; (c) como manter e/ou melhorar a qualidade de vida com 
o envelhecimento?



Como enfrentar
Para a especialista do IPEA (Ana Amelia Camarano), 

deveria existir uma política de cuidados voltada a esse público, 
como o Estado criar instituições que cuidem de idosos que não 
sejam apenas as filantrópicas, que são as mais comuns 
atualmente, e que trabalham com sua capacidade no limite; a 
existência uma rede de apoio às famílias de idosos composta 
por hospitais, centros de convivência formais. “É preciso ajudar 
a família a cuidar do idoso dependente”, avalia.



Infelizmente, ainda hoje, a responsabilidade do cuidado de 
longa duração ainda é ônus exclusivo da família. O Estado tem 
sido ausente na oferta de política estruturadora de cuidados ao 
desconsiderar a constante mudança na composição das 
famílias brasileiras. As questões são:

1) Como viverão os longevos no que diz respeito às suas 
condições de autonomia para as atividades da vida diária?

2) A família brasileira poderá continuar desempenhando o seu 
papel de principal cuidadora dos membros idosos?

3) Quais são as alternativas de cuidado não familiar disponíveis 
no Brasil?

4) Qual deverá ser a responsabilidade do Estado na provisão 
de serviços de cuidados para a população dependente?





AS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA 
PARA IDOSOS
Visão geral

As 3.548 instituições localizadas pela pesquisa Ipea cobrem 
apenas 29,9% dos municípios brasileiros. A grande maioria é
filantrópica, 65,2%, aí incluindo as religiosas e leigas, como 
mostra o gráfico 1. As privadas constituem 28,2% do total. 
Apenas 6,6% das instituições brasileiras são públicas ou 
mistas. Isto significa 218 instituições, número bem menor que o 
total de instituições religiosas vicentinas, aproximadamente 700.





O sucesso das transformações sociais, ao acolherem o 
envelhecimento saudável, é proporcional à precariedade dos 
mecanismos de que dispomos para lidar com a velhice frágil e 
dependente. Cabe-nos, assim, indagar: como a sociedade 
atual, fundada em pressupostos que defendem a liberdade 
individual e a autonomia, atende às demandas de seus 
cidadãos mais longevos que podem estar saudáveis e 
autônomos, mas também frágeis e dependentes? Nesse 
cenário marcado por laços sociais que se afrouxam na dinâmica 
das relações afetivas da sociedade contemporânea, situamos a 
problemática da velhice institucionalizada na vida brasileira. A 
velhice incômoda ao ambiente das famílias e das residências
contemporâneas. O que fazer, por exemplo, com aqueles 
idosos que não envelhecem com saúde, que padecem de 
doenças incapacitantes e de dificuldades financeiras? Ou com 
os que não se sentem confortáveis residindo com os familiares? 
Com os que sofrem violência na intimidade doméstica? Ou 
ainda com as mulheres idosas que começam a se sentir 
inseguras para administrar sozinhas as suas vidas na própria 
casa?



Vimos observando que, com frequência, as soluções encontradas pelos 
familiares para os cuidados aos idosos em suas residências envolvem altos 
custos financeiros e uma significativa sobrecarga emocional, não raro 
afetando o próprio idoso que acaba se assumindo como “um peso” ou um 
“rejeitado” (SCHARFSTEIN, 2006). O tema é complexo e desconfortável na 
medida em que nos remete à problemática do envelhecimento frágil e 
dependente como também questiona a crença do imaginário cultural 
brasileiro de que a família é o lócus ideal para os cuidados aos seus velhos. 
Na percepção de Oliveira (2004, p. 21), “o tema se constitui nas marcas do 
tempo, nas relações entre as gerações e os valores que aí se articulam; e 
como é difícil falar de valores e de gerações por sobre um tempo que 
escorrega, corre como um rio que vai nos carregando.”



3 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENÇÃO AO 
IDOSO
3.1 Marcos Legais e Normativos
3.2 A Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa
3.3 Do acompanhamento e avaliação
4 AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA ÁREA TÉCNICA 
SAÚDE DO IDOSO
4.1 Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa
4.2 Caderno de Atenção Básica -
Envelhecimento e Saúde da
Pessoa Idosa
4.3 Curso de Aperfeiçoamento em 
Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa
4.4 Curso de Gestão em Envelhecimento
4.5 Oficinas Estaduais de Prevenção da 
Osteoporose, Quedas e Fraturas em Pessoas 
Idosas
4.6 Ações desenvolvidas ou em 
desenvolvimento em parceria com outras 
áreas



É necessário garantir acesso a instrumentos diagnósticos 
adequados, a medicação e a reabilitação funcional da população 
idosa, prevenir a perda de capacidade funcional ou reduzir os 
efeitos negativos de eventos que a ocasionem.  Cabe, portanto, à
gestão municipal da saúde desenvolver ações que objetivem a 
construção de uma atenção integral à saúde dos idosos em seu 
território. É fundamental organizar as equipes de Saúde da Família 
e atenção básica, incluindo a população idosa em suas ações (por 
exemplo: atividades de grupo, promoção da saúde, hipertensão 
arterial e diabetes mellitus, sexualidade, DST/aids). Seus 
profissionais devem estar sensibilizados e capacitados a identificar 
e atender às necessidades de Saúde dessa população.



São diretrizes importantes para a atenção integral à saúde do idoso:
1) promoção do envelhecimento ativo e saudável;
2) manutenção e reabilitação da capacidade funcional; 
3) apoio ao desenvolvimento de cuidados informais.

O envelhecimento ativo e saudável consiste na busca pela 
qualidade de vida por meio da alimentação adequada e balanceada, 
prática regular de exercícios físicos, convivência social estimulante, busca 
de atividades prazerosas e/ou que atenuem o estresse, redução dos 
danos decorrentes do consumo de álcool e tabaco e diminuição 
significativa da auto-medicação. Um idoso saudável tem sua autonomia 
preservada, tanto a independência física, como a psíquica. É importante 
qualificar os serviços de Saúde para trabalhar com aspectos específicos 
da saúde da pessoa idosa (como a identificação de situações de 
vulnerabilidade social, a realização de diagnóstico precoce de processos 
demenciais, a avaliação da capacidade funcional etc). 



Sumarizando, é reconhecida a necessidade de os Estados 
atenderem a essa demanda, incluindo aqui a dos idosos. Mas é
claro que nem nos países desenvolvidos o Estado pode garantir 
cuidados institucionais para todos os que dele necessitam. 
Assumindo que as famílias continuarão desempenhando algum 
papel, algumas questões são levantadas (ver WHO, 2002):

�l Qual é esse papel?

�l Quais os membros da família que assumirão essa 
responsabilidade?

�l Que tipo de apoio a família deve receber para tornar sua 
tarefa mais fácil?

�Isto significa ajudar as famílias a cuidar de seus idosos.

�De qualquer forma, pode-se esperar um aumento da pressão 
sobre os governos para incluir programas de cuidados de longa 
duração em pacotes de benefícios de financiamento público. 



concluindo
Pensar uma política de cuidados de longa duração para a 
população idosa brasileira significa pensar, em primeiro lugar, em 
garantir o acesso de todos os cidadãos idosos a tais cuidados 
como um direito social e não como um ato de caridade cristã. 
Acredita-se que para ampliar as ações de cuidado para além da 
filantropia e do abrigamento e que auxilie a família, é necessário 
um sistema formal de apoio incorporando o Estado e o mercado 
privado, de forma a garantir uma assistência mais qualificada 
para os idosos. Isso pode ser feito pela criação de uma rede 
formada por centros-dia, hospitais-dia, centros de lazer, 
instituições de longa permanência (ILPIs), cuidado domiciliar 
formal etc. A tendência internacional tem sido a de 
desinstitucionalizar o cuidado do idoso. Em vários países de 
renda alta, as políticas têm buscado facilitar o cuidado no 
ambiente familiar, no qual o desenvolvimento de tecnologias 
assistivas tem desempenhado um papel importante. É provável 
que esta tendência se acentue no futuro próximo, o que 
implicará, também, um aumento na demanda de cuidadores 
domiciliares, sejam familiares ou profissionais.



Quem cuida 
e se deixa 
tocar pelo  
sofrimento  
humano do
outro torna-
se um radar 
de alta 
sensibilidade; 
se humaniza
no processo 
e, para além 
do 
conheciment
o científico, 
tem
a preciosa 
chance e o 
privilégio de 
crescer em 
sabedoria.

Leo Pessini


