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RESUMO 

 

Discute-se a Atenção à Saúde do Idoso no município de Mossoró, percorrendo-
se os caminhos que discutiram a história da atenção à saúde, que foi sendo 
alterada pela nova (con)formação etária da sociedade e exigiu adequações que 
deram lugar a elaboração e implementação da Política Nacional de Atenção à 
Saúde do Idoso tendo como pano de fundo os princípios norteadores do 
Sistema Único de Saúde – SUS. Os objetivos delineados foram: Cartografar a 
implementação da política de atenção à saúde do idoso em Mossoró 
considerando se esta tem por base os princípios e diretrizes do SUS e da 
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa; Verificar se a promoção à saúde 
é tida como estratégia que favorece aos idosos mossoroenses a possibilidade 
de um envelhecimento saudável; Identificar o discurso dos idosos acerca do 
processo de envelhecimento e das estratégias que utiliza para dar conta das 
suas necessidades. Aplica-se como estratégia metodológica o questionário 
BOAS, complementado por entrevistas com vinte (20) idosos residentes em 
Mossoró, na perspectiva de entender os elementos objetivos, e os traços 
políticos e subjetivos que expressam a regularidade que marca o espaço da 
atenção à saúde do idoso mossoroense. Os dados do BOAS foram tabulados e 
divididos em nove seções para análise. Os discursos apreendidos foram 
transcritos e submetidos a uma leitura aprofundada que permitiu a visualização 
de temas que foram analisados tendo como suporte teórico-metodológico o 
modelo proposto por Boaventura de Souza Santos (2006) designado razão 
cosmopolita sendo esta fundamentada por três procedimentos meta-
sociológicos, a saber: a sociologia das ausências, a sociologia das 
emergências e o trabalho de tradução. Constata-se como resultados a 
exclusão e discriminação dos idosos nos diferentes cenários sociais, condição 
que não os impede de serem conscientes da sua importância como cidadãos 
merecedores de tratamento digno e respeitoso pela família, sociedade e, pelo 
poder público; ao discorrerem sobre a saúde, os idosos afirmaram a 
necessidade de se propor modelos alternativos de atenção que tenha como 
norte o paradigma da promoção à saúde. Conclui-se que nestes espaços, 
realizam-se encontros, desenham-se linhas que se mostraram heterogêneas 
porque foram construídas pelas dessemelhanças que se engendram 
incessantemente e que demonstram que apesar de termos avançado no 
tocante a atenção do idoso em Mossoró ainda há um caminho longo a 
percorrer no sentido de atender às necessidades explicitadas pelos idosos. 
Sugere-se a prática da criação-experimentação-diferenciação, ao destacar a 
dimensão histórico-processual, desconstruções e negociações com efeitos 
coletivos. Um paradigma democrático e analítico se insinua: são momentos da 
constituição da Atenção à Saúde do Idoso delineando uma nova paisagem no 
município de Mossoró.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Política de Saúde do Idoso. Processo Saúde-Doença.  
                                    Promoção à Saúde.  Envelhecimento Saudável. 
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ABSTRACT 

 
 
It discusses the Health Care of the Elderly in the town of Mossoró, traversing 
the paths that discussed the history of health care, which has been altered by 
the new (con) formation and required adjustments of society which led the 
development and implementation of the National Health Care for the Elderly 
with the backdrop of the guiding principles of the Health System - SUS. The 
goals outlined were: To map the implementation of the policy of health care for 
the elderly in Mossoró considering whether this is based on the principles and 
guidelines of the NHS and National Health Policy of the Elderly; Check if health 
promotion is seen as a strategy that favors the elderly mossoroenses the 
possibility of healthy aging; identify the discourse of the elderly about the aging 
process and the strategies you use to take care of your needs. Applies as a 
methodological strategy BOAS, complemented by interviews with twenty (20) 
elderly residents of Mossoró with a view to understand the objective elements, 
and the political and subjective traits that express a regularity which marks the 
area of health care mossoroense elderly. The data were tabulated and the 
BOAS divided into nine sections for analysis. The speeches were transcribed 
seized and subjected to a thorough reading that allowed the visualization of 
issues that have been examined with theoretical and methodological support to 
the model proposed by Boaventura de Souza Santos (2006) designated this 
cosmopolitan reason being supported by three meta-sociological procedures, 
namely, the sociology of absences, the sociology of translation work and 
emergencies. It appears as a result the exclusion and discrimination of the 
elderly in different social settings, a condition that prevents them from being 
aware of their importance as citizens deserving of decent treatment and respect 
for the family, society and the government, when addressing health the elderly 
said the need to propose alternative models of care that has the paradigm of 
health promotion. We conclude that in these areas, meetings are held, to draw 
lines that were heterogeneous because they were built by the dissimilarities that 
engender incessantly and show that although we have advanced regarding the 
attention of the elderly in Mossoró there is still a long way to go in order to meet 
the needs revealed by the elderly. It is suggested that the practice of trial-
creation-differentiation, while highlighting the historical and procedural 
dimension, deconstructions and negotiations with collective effects. A 
democratic paradigm and analytical creeps: the constitution are moments of 
Health Care for the Elderly shaping a new landscape in the town of Mossoró.  
 
KEYWORDS: Health Policy for the Elderly. Health-Disease Process.     
                       Health Promotion.   Healthy Aging.   

 
 

 

 

 

 



11 

 

 

RESUMEN 
 

Se discute el Cuidado de la Salud de las Personas Mayores en la ciudad de 
Mossoró, recorriendo los caminos que discute la historia de la atención de la 
salud, que ha sido alterado por la formación de grupos nuevos y los ajustes 
necesarios de la sociedad, que dirigió el desarrollo y la aplicación de la Salud 
Nacional del Adulto Mayor con el telón de fondo de los principios rectores del 
Sistema de Salud - SUS. Los objetivos planteados fueron los siguientes: Para 
asignar la aplicación de la política de atención de la salud para los ancianos en 
Mossoró considerar si esta se basa en los principios y directrices del SUS y la 
Política Nacional de Salud de las Personas Mayores, comprobar si la 
promoción de la salud es vista como una estrategia que favorece la 
mossoroenses ancianos la posibilidad de un envejecimiento saludable; 
identificar el discurso de los ancianos sobre el proceso de envejecimiento y las 
estrategias que utiliza para cuidar de sus necesidades. Se aplica como una 
estrategia metodológica BOAS, complementado con entrevistas a veinte (20) 
residentes mayores de Mossoró con el fin de comprender los elementos 
objetivos, y los rasgos políticos y subjetivos que expresan una regularidad que 
marca el área de la salud mossoroense ancianos. Los datos se tabularon y el 
bien se divide en nueve secciones para su análisis. Los discursos fueron 
transcritas capturados y sometidos a una lectura completa que permite la 
visualización de los problemas que se han examinado con el apoyo teórico y 
metodológico para el modelo propuesto por Boaventura de Souza Santos 
(2006) designó esta razón cosmopolita con el apoyo de tres sociológica meta-
procedimientos, a saber, la sociología de las ausencias, la sociología del 
trabajo de traducción y emergencias. Al parecer, como consecuencia de la 
exclusión y la discriminación de las personas mayores en diferentes contextos 
sociales, una condición que les impide ser conscientes de su importancia como 
ciudadanos merecedores de un trato digno y el respeto a la familia, la sociedad 
y el gobierno, cuando se trata de la salud los ancianos, dijo la necesidad de 
proponer modelos alternativos de atención que tienen el paradigma de la 
promoción de la salud. Llegamos a la conclusión de que en estas áreas, las 
reuniones se llevan a cabo, para dibujar las líneas que fueron heterogéneos, ya 
que fueron construidas por los diferencias que engendran sin cesar y muestran 
que, aunque se ha avanzado con respecto a la atención de los ancianos en 
Mossoró todavía hay un largo camino para ir con el fin de satisfacer las 
necesidades expresadas por las personas mayores. Se sugiere que la práctica 
de la prueba de creación de diferenciación, además de destacar la dimensión 
histórica y de procedimiento, deconstrucciones y las negociaciones con efectos 
colectivos. Un paradigma democrático y se arrastra de análisis: la Constitución 
son los momentos de Cuidado de la Salud para la Tercera Edad dar forma a un 
nuevo panorama en la ciudad de Mossoró.  
 
PALABRAS CLAVE: Política de salud para los ancianos.   
                                  Proceso Salud-Enfermedad.  
                                  Promoción de la Salud. Envejecimiento Saludable. 
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1 NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 

 

É preciso contar como a ideia dessa tese nasceu. Ela não surgiu assim, 

pronta e acabada, foi sendo gestada durante minha permanência (longa) no 

Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Foram as discussões, sugestões, dúvidas, (in)certezas absolutas, 

prazeres e afazeres, nos diversos cenários dos quais fiz parte, no período 

circunscrito aos anos de 2006 a 2010, que possibilitaram a construção deste 

trabalho que foi realizado com a preocupação em atender todos os aspectos 

teóricos e metodológicos que caracterizam a feitura de uma pesquisa científica. 

O esforço empreendido para dar conta dessa árdua tarefa, não foi 

solitário. Estive sempre rodeada de amigos, autores, livros, artigos, 

lembranças... e foi esta bagagem tão diversificada e importante, que permitiu 

minha viagem em busca de territórios desconhecidos, para que eu pudesse 

decidir acerca do caminho a ser percorrido e, assim, escrever sobre algo que 

pudesse levar as pessoas a pensar e, a partir daí, reinventar outros trajetos, 

tomar outros rumos, visto considerarmos que esta é uma produção de muitas, 

diversas subjetividades e, deste modo, não foi concebido como algo inviolável, 

absolutamente verdadeiro, único. 

Na realidade, a proposta desta pesquisa resulta das sucessivas 

aproximações com a temática do envelhecimento, mediadas pela recursividade 

que se opõe ao princípio determinista da causalidade linear, e diz da 

possibilidade de que uma causa pode agir sobre um efeito, e vice-versa 

(MORIN, 2005a, 2005b, 2007, 2008a, 2008b, 2008c). Partindo dessa premissa, 

nossas batalhas internas, inseguranças e incertezas foram amenizadas, pois já 

nos sentimos mais a vontade de passear por outros territórios, em busca de 

respostas às nossas inquietações, e sem pretensões de construir um estudo 

eterno, estável ou permanente.  

Nosso desejo foi o de produzir algo liberto da racionalidade 

predominante nos cânones científicos, buscar outros sentidos que tornassem 

visíveis os devires da existência dos nossos sujeitos-parceiros nesta 

empreitada. 
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E foi assim, no processo desta construção cotidiana, em meio a um 

turbilhão de ideias, desejos e sentimentos que fui me despindo da obrigação de 

buscar verdades e finitudes e me imbuindo do desejo em entender as 

diferentes vozes e vivências que me permitiram entender como se 

concretizavam na prática a atenção à saúde do idoso no município de 

Mossoró/RN. 

É importante salientar que o texto apresentado neste momento sofreu 

inúmeras alterações: cortes e acréscimo de teóricos, pensamentos e ações, 

fatos que retratam a multiplicidade de relações que foram estabelecidas com a 

ciência, com o mundo, com as pessoas. 

Pensar a temática do envelhecimento humano é enveredar por uma 

série de dilemas/problemas sociais, culturais, éticos, econômicos e políticos. O 

modo de ver ou ser idoso, não pode ser enquadrado em um único ponto de 

vista, derivando-se daí uma série de perguntas cujas respostas nem sempre 

seguem a via da razão, mas também de outros elementos que nos convidam a 

refletir sobre a necessidade de uma nova conformação socioetária, que 

visualize as potencialidades de criação de novas formas de convivência, com 

as especificidades da população idosa. 

E esta é uma realidade mundial, visto este ser um problema que tanto 

atinge os países ricos quanto os pobres. De acordo com a Organização das 

Nações Unidas (ONU), o número de pessoas com 60 anos ou mais já 

corresponde a mais de 12% da população do planeta. E a previsão é que até 

2050, este contingente chegará a 20%. Atualmente, um em cada 10 habitantes 

no mundo já tem mais de 60 anos, destes quase 40% são pessoas com 80 ou 

mais anos de idade. Espera-se, que em 2050, exista um quantitativo 

surpreendente de pessoas com 100 anos e em pleno vigor físico e mental. 

De acordo com Veras (2002), no Brasil, até 2020 a população idosa será 

de aproximadamente 31,8 milhões de pessoas. Esta característica fará com 

que sejamos considerados o sexto país do mundo, em número de idosos. A 

explicação para a ocorrência desta mudança na pirâmide etária é a melhoria 

nas condições gerais de vida da população, associada às enormes inovações 

científico-tecnológicas que permitiram o aumento da longevidade (VERAS, 

2000; KALACHE et al, 1996; BRASIL, 2008). 
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Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)1 afirmam 

que o Brasil conta atualmente com uma população estimada de 190.732.694 

habitantes, e destes, aproximadamente 22 milhões são indivíduos com idades 

de 60 anos ou mais, o que exige do Estado brasileiro, o entendimento de 

questões fundamentais, implícitas no processo de envelhecimento, tais como: a 

(re)organização do sistema previdenciário, a feminilização da velhice, os altos 

custos com as patologias associadas ao envelhecimento, a composição e a 

organização das famílias e a necessidade de elaboração e efetivação de 

políticas públicas setoriais, que possibilitem um envelhecimento digno e 

saudável. 

Estes são alguns dos problemas a serem enfrentados pelo Brasil para 

garantir que o envelhecimento populacional implique em uma longevidade 

saudável e se aproxime do conceito definido pela ONU (1999) como 

envelhecimento ativo.2 

Em 2002, a Organização Mundial de Saúde – OMS, ampliou a discussão 

sobre a definição da ONU, sobre Envelhecimento Ativo acrescentando que este 

não se dá sem que haja o reconhecimento dos direitos humanos dos idosos e 

dos princípios de independência, participação, dignidade, cuidados e 

autodesempenho. 

Nesse sentido, a OMS afirma que para que se constitua um processo 

concreto de Envelhecimento Ativo, precisa-se atentar para a existência dos 

seguintes fatores prioritariamente, 

 Serviços de Saúde e Sociais, cujo foco é a promoção da saúde, 

prevenção de doenças e livre acesso a serviços de atenção primária e 

de longa permanência; 

 Determinantes Pessoais, Biológicos e Comportamentais, indicando 

a adoção de estilos de vida saudável, participação de atividades físicas, 

tornar-se responsável pelo autocuidado, ter uma alimentação nutritiva, 

não fumar ou beber e não fazer uso indiscriminado de medicamentos, 

                                                           
1
 Dados do Censo 2010 publicados no Diário Oficial da União do dia 27 de novembro de 2010. 

2
 1999 foi considerado o “Ano Internacional do Idoso” e, nesta ocasião, foi definido pela ONU o 

conceito de Envelhecimento Ativo que é tido como um processo de otimização de 
oportunidades de bem-estar físico, mental e social através do curso da vida, de forma a 
aumentar a expectativa de vida saudável e a qualidade de vida na velhice. 
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tais atitudes contribuem significativamente para estender a longevidade 

e melhorar a qualidade de vida; 

 Ambiente Físico adequado para prevenir acidentes, especialmente às 

quedas, tanto nos domicílios e vias públicas bem como em todos os 

espaços que são utilizados pelos idosos;  

 Determinantes Sociais, prioritariamente com indicações de ações para 

prevenir o abuso aos idosos, tanto pela família como pela sociedade; 

 Determinantes Econômicos, valorizando a contribuição do trabalho 

dos idosos nos diversos cenários em que este vem ocorrendo 

cotidianamente, seja no espaço público ou privado. Ressalta-se aí, os 

trabalhos desenvolvidos na comunidade, os quais extrapolam a busca 

por aumento da renda pelos idosos, mas contribuem para a elevação da 

autoestima. 

Os fatores acima descritos não podem ser dissociados da cultura e do 

gênero, pois não podemos deixar de considerar o conhecimento, as crenças, a 

moral, os costumes, hábitos e aptidões, adquiridos pelos idosos no decorrer da 

sua existência, bem como reconhecer que a construção histórico-social é 

determinante para a forma como homens e mulheres são percebidos e tratados 

socialmente. 

É fato que o processo de envelhecimento não é equânime, não confere 

igualdade, antes, preserva as diferenças e até as exacerba, é um período 

singular, mas que deve ser tratado como múltiplo. Pensado como uma fase do 

desenvolvimento humano e, portanto, vivenciada por todos aqueles que 

chegarem/ultrapassarem a faixa etária dos 60 anos. Nesse sentido, temos que 

discutir possibilidades, encontrar caminhos que contribuam com um 

envelhecimento saudável. 

Daí decorreu o nosso interesse em pesquisar as políticas de atenção à 

saúde do idoso, o que implicou na instauração de um diálogo com diversas 

áreas de conhecimento e permitiu a visualização de teorias e práticas, que 

reconhecem a importância destes indivíduos para a nova construção de uma 

nova conformação mundial, que dê conta das suas especificidades e lhes 

possibilite um modo de andar, o que lhes resta de vida com qualidade, 

dignidade e respeito. 
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Diante do panorama já apresentado, pensar nas conseqüências 

advindas com a ampliação do número de idosos em escala mundial e, 

especificamente, nos países periféricos, dentre estes o Brasil, nos remete a 

necessidade de elaboração e implementação de políticas de saúde, que dêem 

conta desta problemática e que se mostram como indispensáveis ao agregar 

qualidade aos anos adicionais, que serão vivenciados por esta maioria 

expressiva da população. 

Tendo como perspectiva a construção de um modo diferente de 

envelhecer, vemos a promoção à saúde como meio de garantir atenção e 

cuidado aos idosos através da articulação de saberes técnicos e populares, e a 

mobilização de recursos institucionais e comunitários, públicos e privados, para 

enfrentar e resolver os múltiplos problemas de saúde que afetam a população 

de mais idade (BUSS, 2000). 

Consideramos que o evidente crescimento da população na faixa etária 

acima dos 60 anos, no Rio Grande do Norte, torna premente a necessidade de 

efetuarmos estudos que venham contribuir com um envelhecimento saudável 

no nosso estado. Acreditamos que ao discutirmos as políticas públicas voltadas 

para o idoso, estamos construindo um caminhar mais seguro para este 

grupamento populacional específico.  Acreditamos, ainda, que ao nos determos 

na problemática da política de atenção à saúde do idoso, estamos trilhando 

estradas que nos permitirão a construção de uma ação regionalizada que 

atenda as necessidades de saúde inerentes ao idoso, que reside no RN.   

Nesse sentido, tomamos como objeto de nosso estudo a Política de 

Atenção à Saúde do Idoso e, mais especificamente, como esta vem se 

efetivando no cotidiano dos serviços de saúde do município de Mossoró, para 

dar conta das necessidades explicitadas pelos seus sexagenários. Esta é a 

tese a ser apresentada. Ela apóia-se, na certeza de que a atenção à saúde do 

idoso em Mossoró precisa ser (re)construída e que para isso ocorra, o 

município precisa reconhecer que os atuais modelos  de gestão fabricam 

processos de subjetivação, que tanto possibilitam subjetividades produtoras de 

espaços coletivos democráticos, quanto podem resultar em territórios, nos 

quais a autonomia é falaciosa e/ou controlada. 

Portanto, os objetivos que foram traçados para este estudo foram: 
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 Cartografar a implementação da Política de Atenção à Saúde do 

Idoso no município de Mossoró, considerando as necessidades 

que são inerentes a este grupamento etário específico;  

 Analisar se a implementação da política de atenção à saúde do 

idoso no município de Mossoró, tem por base os princípios e 

diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e, como 

fio condutor a promoção da saúde basilar para um 

envelhecimento saudável; 

 Identificar o discurso dos idosos acerca da atenção que lhes é 

dispensada, no município de Mossoró. 

No intuito de dar conta destes objetivos, consideramos imprescindível 

percorrer a história da construção das políticas de saúde do idoso no Brasil, 

relacionando-a com a promoção da saúde, como forma de se proporcionar 

um envelhecimento saudável. Estes elementos nos inspiraram a adentrar em 

campos conceituais, que carregam uma trama de relações, que criam fluxos, 

devires e contínuos movimentos de vida, não podendo ser considerados 

permanentes, estáveis ou eternos. Portanto, na nossa pesquisa, acreditamos 

ter criado visibilidades de outros sentidos, libertos da racionalidade 

predominante, mas que explica momentaneamente os devires da existência 

dos nossos sujeitos/parceiros do estudo. 

Neste trabalho, construíram-se mapas analíticos que buscaram desvelar 

o discurso dos idosos mossoroenses, acerca da atenção que é prestada à sua 

saúde e que emergiram através da realização de uma entrevista semi-

estruturada com vinte (20) idosos residentes em diversos bairros de Mossoró. 

Anterior a entrevista foi aplicado o questionário BOAS – Brazil Old Age 

Schedule (VERAS; SILVA, 1988), instrumento multidimensional para estudos 

comunitários na população idosa, e que proporcionou a apreensão de uma 

série de dados que contribuíram sobremaneira com a aproximação da 

complexidade e dinamicidade do processo saúde-doença dos idosos, e seus 

modos de ver e sentir o cuidado que lhes é dispensado pelo poder público, 

sociedade e família. Consideramos que a entrevista, efetuada após a aplicação 

do questionário BOAS, foi necessária na medida em que possibilitou investigar 

elementos que não constavam no BOAS, mas que se faziam necessárias para 
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o entendimento do problemática da atenção à saúde do idoso em Mossoró/RN, 

a forma que os idosos vivenciam o seu processo de envelhecimento e as 

estratégias que elaboram para dar conta de suas necessidades, especialmente 

às de saúde, o tratamento que lhes é dispensado pelo município e a 

organização/conhecimento  que lhes são possibilitado pelos equipamentos 

sociais presentes nos seus locais de moradia, dentre outros aspectos que não 

são contemplados pelo BOAS.  Foram estes dois instrumentos que nos 

forneceram os retalhos para costurar esta colcha que traz as vozes dos idosos 

em cada um de seus múltiplos pedaços, no difícil trabalho de escrita e 

interpretação dos dados/ discursos. 

Nosso interesse foi o de aprofundar o conhecimento sobre a atenção à 

saúde dos idosos, buscando compreender a realidade objetiva e subjetiva 

desta problemática, avaliada, por um instrumento validado e reconhecido 

cientificamente, de um lado, e, de outro, por meio das vivências dos idosos 

narradas por eles próprios. 

Apresentamos, pois, um trabalho que foi concebido através dos 

encontros com a teoria, tecendo uma trama entre o dizer dos idosos e dos 

teóricos sobre o fazer saúde na teoria e na prática. A sustentação teórica 

encontra-se em Santos (2006), que nos forneceu um novo modelo de 

racionalidade designado razão cosmopolita a qual é fundamentada por três 

procedimentos meta-sociológicos: a sociologia das ausências, a sociologia das 

emergências e o trabalho de tradução; em Höfling (2001), Arretche (1999), 

Vieira (2007), Low-Beer (2002), Germano (2005) que nos permite discutir o 

papel do estado e a elaboração das políticas públicas; em Campos (2003), 

Mendes (1996), Nogueira (2003) e em vários documentos do Ministério da 

Saúde que demonstram o processo de elaboração, implantação e avaliação da 

Política de Saúde no Brasil descrevendo as potencialidades e dificuldades para 

a efetivação do Sistema Único de Saúde no Brasil e as ações que dele se 

originam, como é o caso da atenção à saúde do idoso. Em Veras (2002; 2006; 

2010); Néri (1991), Beauvoir (1990), Carvalho (2004), Vicini (2002), Bosi 

(1994), OMS (2002), ONU (1999), dentre muitos outros autores, que nos 

orientou sobre a problemática do envelhecimento humano, suas 

peculiaridades, seus dilemas e frustrações e as estratégias utilizadas para 

superação de suas dificuldades, dentre estas, às relativas ao seu processo 
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saúde-doença; em Santos (2005), Guattari e Rolnik (2005), Rolnik (2006), 

Fonseca e Kirst (2003), Deleuze e Guattari (1991), que tornaram possível 

entender como a construção da cartografia nos permite a produção de mundos, 

de redes de significações; Bauman (2004, 2007, 2008a, 2008b) que nos fala da 

liquidez da vida contemporânea a qual determina a fragilidade dos laços 

humanos e, portanto, a formação de uma sociedade sem vínculos o que traz 

grandes repercussões no modo de ver e ser idoso na sociedade atual; em Marx 

(1996) que nos proporciona a discussão sobre produção e reprodução social 

mediada pela categoria trabalho e, Morin (2005a, 2005b, 2007, 2008a, 2008b, 

2008c) que nos possibilita compreender os fenômenos como uma totalidade 

orgânica, indissociável, possibilitando uma abordagem multidisciplinar e 

multirreferenciada para dar conta da multiplicidade de mudanças em vigência 

para construção do conhecimento científico. 

O referencial teórico da pesquisa procurou explicar a indissociabilidade e 

complementaridade entre política de atenção à saúde do idoso, 

envelhecimento e promoção da saúde, funcionando esta última como eixo 

integrador entre envelhecimento e política de atenção à saúde do idoso. 

Sendo assim, a presente tese intitulada POLÍTICA DE ATENÇÃO À 

SAÚDE DO IDOSO EM MOSSORÓ/RN: (im)possibilidades para promoção 

do envelhecimento saudável, propõe como território de pensamento os 

seguintes capítulos: 

No primeiro capítulo: Notas Introdutórias, apresentamos a nossa 

temática e sua importância de discussão na atualidade. Neste, adentramos 

sucintamente no universo dos teóricos que mediaram às discussões expostas a 

posteriori, e explicitamos nossas inquietações, indagações e algumas de suas 

possíveis respostas, os objetivos do trabalho, a justificativa, além de 

apontarmos quais os procedimentos teórico-metodológicos que subsidiaram a 

discussão do problema. 

O segundo capítulo: BRASIL: um país de cabelos brancos, efetuamos 

uma discussão sobre a nova conformação etária mundial, e sua constituição 

como um campo atual de desafios que exige do poder público, da sociedade e 

da família, o compromisso na busca incessante da elaboração de políticas 

públicas que permitam aos indivíduos de mais idade, uma vida digna e plena. 

Descrevemos, ainda neste tópico, como se encontra na atualidade a legislação 
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brasileira no tocante a temática do idoso, buscando situá-la no contexto 

histórico-social onde é praticada, e as principais dificuldades/facilidades para 

sua execução. Finalmente, refletimos sobre a atenção à saúde da pessoa idosa 

e abordamos a diferenciação existente entre o discurso legal e a prática 

cotidiana dos serviços de saúde na atuação com o idoso.  

Ainda neste capítulo, apresentamos uma reflexão acerca da Política de 

Atenção à Saúde do Idoso ante a teia conceitual que foi sendo construída para 

dar o suporte ao entendimento desta problemática. Desse modo, adentramos 

em diversas áreas de conhecimento, especialmente, a da promoção da saúde 

como eixo norteador para consecução de um envelhecimento saudável, bem 

como as bases que dão sustentação a cartografia, a sociologia das ausências, 

sociologia das emergências e o trabalho de tradução considerando-os como 

essenciais para a produção de sentido dos dados/discursos apreendidos, os 

quais foram emergindo/submergindo com as novas conformações do mundo, 

sendo estas mediadas por uma sociedade caracterizada pela busca incessante 

de lucro e da precarização das relações. 

No terceiro capítulo: METODOLOGIA, apresentamos o nosso lócus do 

estudo, ou seja, aspectos relevantes do nosso território – Mossoró, e as 

(im)possibilidades que demonstra na atenção à saúde do idoso, a partir de sua 

conformação social, política, econômica e cultural. Descrevemos os sujeitos da 

nossa pesquisa, parceiros que proporcionaram a nossa inserção nos seus 

mundos, permitindo-nos compartilhá-los e construir um trabalho que expõe os 

seus modos de viver a vida, e as estratégias que utilizam para atender as suas 

necessidades. A aproximação com os idosos participantes do estudo deu-se 

mediante a aplicação de dois instrumentos de coleta de dados – questionário 

BOAS e entrevista semi-estruturada – os quais possibilitaram a apreensão da 

realidade concreta dos sujeitos, bem como a definição do suporte teórico para 

interpretação do material de análise, sem deixar de preocupar-se com os 

aspectos éticos e legais, que regulamentam a pesquisa envolvendo seres 

humanos. 

No quarto capítulo: FORMAS DE OLHAR A FALA: capturas e 

produção dos sentidos, apresentamos os resultados da pesquisa sendo 

estes estruturados em duas etapas, a saber: os resultados descritivos do 

questionário BOAS, e sua leitura realizada, mediante a aproximação dos dados 
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coletados com a história e a cultura desse vasto universo de conhecimento 

acerca do processo de vivência do processo de envelhecimento; e, cinco (05) 

mapas analíticos elaborados a partir da realização de entrevistas com os 

sujeitos da pesquisa, que, após intensas leituras e discussões, nos 

possibilitaram cartografar o espaço social do seu desenvolvimento, e a 

produção do sentido, que foi emergindo/submergindo com as novas 

conformações do mundo, sendo estas mediadas por uma sociedade 

caracterizada pela busca incessante de lucro, e da precarização das relações, 

ou seja, “algumas idéias-mundos que os nossos desertos possibilitaram 

produzir” (FONSECA; KIRST, 2003, p.13). 

E, por fim, nas CONSIDERAÇÕES FINAIS, esperamos ter demonstrado 

não somente que os objetivos foram atingidos, mas também que a feitura de 

um trabalho científico pode e deve ser prazerosa, e que seus resultados devem 

possibilitar novas leituras, outras possibilidades, o mapeamento de realidades 

que não puderam ou não quiseram ser explicitadas durante este estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 BRASIL: um país de cabelos brancos 

 

A Organização Pan Americana da Saúde (BRASIL, 2006, p.8), define o 

envelhecimento como sendo um 

 

Processo seqüencial, individual, acumulativo, irreversível, não 
patológico, de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos 
os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos 
capaz de fazer frente ao estresse do meio-ambiente e, portanto, 
aumente sua possibilidade de morte. 
 

 

 

Nesse sentido, envelhecer é um fenômeno natural, inerente à condição 

humana, mas que adquire diferenciadas noções a depender da história e do 

contexto da vivência do envelhecente. Desse modo, vemos que em alguns 

grupos populacionais, o idoso é considerado como o registro vivo de culturas, 

saberes e fazeres, a serem repassados para as gerações mais jovens e, 

portanto, lócus privilegiado que tem como responsabilidade preparar seus 

sucessores, que ainda não detém o conhecimento e a experiência necessárias 

ao trato das diversidades de questões que envolvem a sobrevivência humana. 

Esta forma de perceber o envelhecimento, como fonte de sabedoria, tem sido 

continuamente substituída pela crença do idoso, como alguém sem importância 

social, dependente, um peso para a família e a sociedade, principalmente com 

o surgimento do capitalismo, como sistema de organização econômica, política 

e social. 

Corroborando com este pensamento Lima e Sangaleti (2010, p. 13) 

dizem que  

Na maioria das vezes, prevalece a visão negativa do envelhecimento, 

pois mantém-se e reproduz-se a idéia de que a pessoa vale quanto 

produz, no sentido de quanto realiza tarefas e quanto recebe como 

remuneração. Por isso, os idosos, em sua maioria fora do mercado 

do trabalho formal e, quase sempre, ganhando pouco por sua 

aposentadoria, aparentemente podem ser descartados, já que são 
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considerados ultrapassados, inadequados ao ritmo atual ou 

“aposentados da vida”. 

 

Neste sistema, que privilegia o lucro de uns poucos, mediante o trabalho 

de muitos, e de forma intensiva, as limitações impingidas pela idade, são vistas 

como imperfeições que geram dificuldades, por determinarem uma 

produtividade menor, fazendo com que as pessoas que vivenciam esta fase, 

sejam consideradas efetivamente incompatíveis com a organização societária 

desse momento histórico. Esta concepção, condicionou uma visão de que a 

longevidade era sinônimo de decrepitude, de término da  vida, da conclusão de 

sonhos e perspectivas, da ausência de função social que garantisse respeito 

ou dignidade a estes indivíduos.  

Este modo de ver o idoso como sendo sinônimo de doença, abandono, 

solidão e morte, ainda persiste em algumas culturas que o confinam ao 

isolamento, impedindo-o de socializar-se nos últimos anos de sua vida.  

Essa compreensão foi discutida em profundidade por Simone de 

Beauvoir na obra intitulada A velhice, caracterizando-a como uma instituição 

social, que ultrapassa apenas a condição biológica, realizando uma análise 

através da história, demonstrando como era visto e tratado os longevos em 

diversas sociedades e culturas. Neste livro, a autora ainda aborda a 

necessidade de tratar da temática como algo inerente à condição humana e 

buscar alternativas que permitissem um envelhecimento mais digno e 

respeitoso. Pela primeira vez, se fala abertamente sobre o envelhecimento e 

suas características, e da importância assumida por áreas como a psicologia, 

economia, medicina e gerontologia, no estudo dos problemas que atingem os 

velhos e dos quais pode haver minimização, mas jamais a extinção da 

problemática que envolve todo o processo de envelhecimento. Afirma, ainda, 

Beauvoir (1990, p.15) que “[...], o homem não vive nunca em estado natural; na 

sua velhice, como em qualquer idade, seu estatuto lhe é imposto pela 

sociedade à qual pertence.”  

Trata-se de demonstrar que o contexto onde o sujeito que envelhece 

está inserido, é que lhe garante a identidade a ser vivida, e que é aceita 

socialmente. Divergir destas regras, na maioria das vezes implícita, é provocar 

desordem, caos, é ser considerado um indivíduo à margem da sociedade.  
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Beauvoir garante que o mais vil dos sentimentos experenciados pelos 

sexagenários, é a indiferença com a qual são tratados, a invisibilidade que lhes 

é imposta, a ausência de responsabilização da sociedade pelos seus velhos.  

A construção do perfil dos velhos, sua inevitável transformação física, 

psicológica e social, os variados modos como são vistos e tratados, 

apresentados por Beauvoir (1990, p.12), nos demonstra a necessidade de 

estudar profundamente o fenômeno do envelhecimento, para que possamos 

construir políticas que dêem conta de suas necessidades, pois “não sabemos 

quem somos, se ignorarmos quem seremos: aquele velho, aquela velha, 

reconheçamo-nos neles.”  

Rubem Alves refere-se ao processo de envelhecimento em várias de 

suas crônicas, e afirma que as limitações e incompletudes caracterizam todos 

os seres humanos, durante as mais diferenciadas fases de suas vidas. Nessa 

perspectiva, o processo de envelhe-ser garante ao homem de mais idade, ou 

ao velho, certas peculiaridades que não o desqualificam, antes possibilitam 

novas formas de andar a vida. Ser velho é, antes de tudo, uma condição para 

quem não morre jovem, e, portanto, não significa o fim, ou o começo, mas 

apenas uma fase necessária e inadiável do desenvolvimento humano. O 

horizonte de sentido deste autor é que as diversas denominações que são 

impingidas àqueles que envelhecem, não altera a realidade, não contribui para 

uma mudança no modo de ser, viver e ver o processo de envelhecimento. 

Portanto, é e sempre será velho, o sujeito que ultrapasse as várias fases, que 

são expressões da vida: do nascimento à velhice. 

Concebe-se que na vivência desta fase, o idoso pode ou não apresentar 

declínios biológicos - físicos, emocionais e intelectuais, em decorrência da sua 

idade avançada. Estas alterações não são condicionadas apenas pela suas 

idades cronológicas, mas, também pela suas trajetórias de vida, o que contribui 

para o surgimento ou não de incapacidades especificas do processo de 

envelhecimento.  

Nesse sentido, define-se o idoso como sendo aquele indivíduo que 

vivencia o processo de envelhecimento, mas que não necessariamente 

apresenta declínios significativos, o que lhe garante algum status social, visto 

que, sua contribuição ainda é importante socialmente, o que lhe permite ser 
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visualizado como alguém a ser mantido na cadeia produtiva/reprodutiva, e 

assegura o respeito e a admiração da sociedade pela sua condição de ativo. 

Vale ressaltar que, existem diferenças significativas da vivência da 

velhice, em face das características individuais e/ou coletivas assumidas pelos 

idosos, e, dentre estas destacamos: a raça, a etnia, o nível educacional, os 

valores culturais, o fator econômico, o local de moradia (urbano/rural), o sexo. 

Enfim, cada indivíduo ao envelhecer carrega consigo não apenas o peso dos 

anos vividos, mas a carga da sua história que foi/vai sendo construída com o 

desenrolar da sua existência. 

Na atual forma de conformação mundial, onde o ter ou parecer ter, a 

aparência física jovem, dentre outros atributos, traduzem-se em características 

extremamente ovacionadas, a população idosa sente-se na obrigação de 

procurar manter-se pelo maior tempo possível, com estas características, as 

quais permitem sua aceitação social, e, conseqüente a não discriminação pelos 

indivíduos de outras faixas etárias. Há algum tempo, esta era a realidade da 

fração de mulheres que estavam no processo de envelhecimento, entretanto, 

atualmente os homens também assumem esta condição, por desejarem ser 

considerados jovens senhores, pelo maior tempo possível, e, assim, serem 

respeitados, desejados e invejados socialmente (GOLDENBERG, 2008). 

Deixamos claro que esta não-aceitação do envelhecimento, se dá de 

forma mais expressiva entre  mulheres e homens de maior poder aquisitivo, 

educacional e cultural que não desejam que os problemas de saúde, as perdas 

físicas, os problemas crescentes de incapacidades relacionados com 

mobilidade e conseqüente perda de autonomia inerentes ao idoso, sejam 

vivenciados ou demonstrados. Consideram que deve ser garantido um disfarce 

que atenue os danos que são intimamente relacionados com o fato de ser/ficar 

velho. 

É obvio que diferentes modos de encararmos o processo de 

envelhecimento, são divulgados diariamente, do idoso maltratado, pobre, 

dependente, ao idoso produtivo, rico, “conservado”, ativo. Contudo, há entre os 

dois tipos acima descritos, um fosso intransponível; uma completa distinção 

que permite diferentes modos de ver e tornar-se velho. Não há dignidade na 

velhice, se não houve dignidade nas demais fases da existência destes 

indivíduos. 
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2.1.1 As novas conformações etárias: refletindo um campo atual de 

desafios 

 

 

O envelhecimento populacional configura-se, na atualidade, como um 

dos maiores triunfos da humanidade, e também como um problema. Nos 

países europeus, norte-americanos e no Japão, a existência de pessoas de 

mais idade é uma realidade que vem sendo vivenciada através de um processo 

gradativo de transição populacional, o que possibilitou que nestes espaços 

fossem pensadas estratégias, que permitissem ao idoso melhores condições 

de vida. 

Este processo lento de transição de país novo/país velho, deu-se em 

decorrência, principalmente, da melhoria das condições gerais de vida, aliada 

ao desenvolvimento científico e tecnológico, que contribuíram sobremaneira 

para redução da morbimortalidade humana, promovendo um acréscimo aos 

anos vividos pela população, aliada a uma diminuição do índice de natalidade, 

sendo esta última, resultado de diversos fatores inerentes ao Estado capitalista, 

que vem contribuindo de modo significativo para alteração na constituição 

familiar em todo o mundo. 

Infelizmente, a transformação gradual da pirâmide etária, passa a ser 

visualizada em uma série de países em desenvolvimento, somente a partir dos 

anos 60, quando teve início um processo contínuo de crescimento dos 

indivíduos na faixa etária dos sessenta anos ou mais. Diferentemente do que 

ocorreu nos países desenvolvidos, o fenômeno do envelhecimento 

populacional nos países em desenvolvimento vem acontecendo de forma 

acentuada, e, as projeções estatísticas demonstram que estas pessoas tendem 

a aumentar em números absolutos, nos anos vindouros, o que nos permite 

inferir as dificuldades de enfrentamento desta problemática pela sociedade.  

Dados da Organização Mundial de Saúde (2002), dão conta que em 

2025, o Brasil contará em termos absolutos com a sexta população de idosos 

no mundo, ou seja, teremos mais de 32 milhões de indivíduos com 60 anos ou 
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mais, o que nos impulsiona a discutir como equacionar os problemas 

decorrentes desta realidade.  

O fator preponderante para a ocorrência desta transição demográfica, 

que vem acontecendo de modo significativo nos países em desenvolvimento, é 

a alteração do padrão de fecundidade/natalidade e mortalidade da população. 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil, 2002), a transição 

demográfica se deu a partir de quatro etapas: 

 

 Alta fecundidade/Alta mortalidade: numa primeira etapa, 
tínhamos uma taxa de nascimentos muito alta, que era compensada 
por uma taxa de mortalidade também muito alta. Dessa maneira, a 
população se mantinha mais ou menos estável com uma grande 
percentagem de jovens na população. Isso era o que acontecia no 
mundo todo até o início deste século, nos países em desenvolvimento 
até a metade do século e ainda ocorre em alguns países africanos. 
 

 Alta fecundidade/Redução da mortalidade: num segundo 
momento, a taxa de nascimentos continuou muito alta e a mortalidade 
passou a diminuir consideravelmente em relação à etapa anterior, o 
que ocasionou um crescimento muito grande da população às custas, 
principalmente, da população jovem: a proporção de jovens na 
população aumentou. É o que se chamou de “baby boom” ou 
explosão demográfica, que ocorreu intensamente no Brasil nas 
décadas de 40 e 50 e que ainda ocorre em alguns países asiáticos. 
 

 Redução da fecundidade/Mortalidade continua a cair: numa 
terceira etapa, tivemos uma diminuição da taxa de nascimentos e a 
de mortalidade continua a cair, o que causou, ainda, um crescimento 
da população total  mas, já não tão grande, com um aumento da 
porcentagem de adultos jovens e, progressivamente, de idosos. É o 
que acontece no Brasil e em alguns países da América Latina. 

 

 Fecundidade continua a cair/Mortalidade continua a cair 
em todos os grupos etários: numa quarta etapa, a taxa de 
nascimento e a mortalidade caem mais, o que dá um certo equilíbrio 
na quantidade total da população, mas com um aumento contínuo da 
população de idosos. É o que acontece na maioria dos países 
europeus e em alguns estados brasileiros mais desenvolvidos. 

 

 

Importante salientar, que a expectativa de vida ao nascer nos países 

desenvolvidos, que já era ascendente há algum tempo, está  vinculada às 

grandes conquistas do conhecimento da medicina, aliada a melhoria 

significativa nas condições de vida e trabalho, que repercutiram positivamente 

no prolongamento da existência dos indivíduos, nestes espaços.  Apesar de 

apresentarem uma realidade de cunho macro e micropolítico diferenciadas, 
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especialmente a existência de níveis absurdos de miséria e pobreza, nos 

países em desenvolvimento, também ocorreu o aumento da longevidade 

populacional, agregada especialmente às grandes conquistas tecnológicas da 

medicina moderna, que possibilitam prevenir e tratar patologias consideradas 

fatais em um passado recente, aliada a diminuição dos índices de fecundidade.  

No Brasil, podemos afirmar que o aumento da expectativa de vida média 

ao nascer, deveu-se a uma queda progressiva da mortalidade, em todas as 

faixas etárias, e a queda da fecundidade que passou de seis filhos por mulher 

em 1960, para 2,3 na atualidade. Sobre esta temática diz-se que:  

 

 

No início do século (1900), a expectativa de vida ao nascimento era 
de 33,7 anos. Para um brasileiro nascido durante a segunda guerra 
mundial, era de 39 anos. Em 1950, já aumentou para 43,2 anos. Em 
1960, a expectativa de vida ao nascimento era de 55,9 anos, com um 
aumento de 12 anos em uma década. De 1960 para 1980, aumentou 
para 63,4 anos, isto é, 7,5 anos em duas décadas. De 1980 para 
2000, ocorreu um aumento de 5,1 anos, quando um brasileiro passou 
a ter uma esperança de vida ao nascer de 68,5 anos. De 2000 para 
2025, deverá haver um aumento de 3,5 anos. Os dados estatísticos 
mostram uma redução drástica nos diferenciais entre o Brasil e os 
países desenvolvidos. Por exemplo, em 1950, mais de 25 anos 
separavam um brasileiro de um norte-americano em termos de 
expectativa de vida ao nascimento. Essa diferença passou, no 
momento, a ser de bem menos de 10 anos e, as projeções mostram 
que, no ano de 2025, esta diferença será de pouco mais de 4 anos 
(BRASIL, 2002, p.9). 
 

 

É evidente que o aumento da expectativa de vida ao nascer, está 

intimamente relacionado também a um acréscimo significativo da expectativa 

de vida aos 60 anos ou mais, o que fica demonstrada no quadro abaixo que 

também apresenta um aumento em torno de quase 4,5 anos de aumento de 

vida da mulher em relação ao homem e deixa claro que não existem diferenças 

significativas, entre as diversas regiões que compõem o Estado brasileiro, 

apesar dos indicadores do nordeste mostrarem-se menores. 

 

Quadro1- ESPERANÇA DE VIDA AOS 60 ANOS DE IDADE  

Anos de vida esperados, por sexo, para o Brasil e Grandes Regiões – 2000 

REGIÃO MASCULINO FEMININO GERAL 

BRASIL 15,98 19,42 17,75 

Norte 16,26 19,12 17,59 
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Nordeste 15,51 17,79 16,70 

Sudeste 16,15 20,17 18,24 

Sul 16,14 20,3 18,26 

Centro-Oeste 16,34 19,12 17,66 

Fonte: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares/Censo 

2000/2001 

 

Este novo mapa etário de gênero, onde a mulher apresenta maior 

longevidade que o homem, demanda abordar uma série de diferenças de 

gênero em idosos que Goldani (apud LOPES, 2003, p. 136) aponta, a partir de 

indicadores descritos pela literatura internacional que: 

 

 À medida que envelhecem, homens e mulheres ficam menos parecidos, 

como resultado de diferenças genéticas, de gênero, raça, classe social e 

cuidados prévios com a saúde. 

 Homens e mulheres sofrem perdas com o avanço da idade, enfrentam 

preconceitos e estereótipos, mas os recursos de enfrentamento são 

diferentes. Tendo em vista o efeito coorte, as mulheres acumulam 

desvantagens e acabam como mais dependentes do que os homens, 

quando não tiveram oportunidade de cultivar o trabalho remunerado ao 

longo da vida, ou quando receberam salários reduzidos, têm baixas 

aposentadorias e dificuldade de manter um seguro-saúde. 

 Apesar de ser vantagem viver mais, o que ocorre com as mulheres, sua 

qualidade de vida é ruim: as mulheres são mais doentes, têm mais 

chances de viver em instituições asilares e de depender material e 

fisicamente da família. 

 Nos países onde as mulheres sofrem maior dominação masculina, 

encontram-se as mais baixas diferenças de esperança de vida por sexo. 

Isso acontece porque as mulheres têm menos informação sobre 

cuidados preventivos e menos autonomia para procurar atendimento 

médico apropriado. 

 A qualidade dos mecanismos de assistência, proteção e infra-estrutura 

social oferecidos pela sociedade determina diretamente a expectativa de 

vida. Em 1990, os latinos contavam com 25 anos de vida completamente 
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saudável, enquanto nos países africanos, esse índice era de 10 anos e, 

nos países desenvolvidos, de 45 anos. 

 Os casais vivem mais que os solteiros, pois há maior suporte social e o 

estilo de vida é mais regrado e estável. Entre os casados, os homens se 

beneficiam mais dos cuidados do que as mulheres, que tendem a ser 

mais oneradas. 

 As mulheres vivem mais tempo na condição de viúvas e têm mais 

chances de viverem sozinhas na idade avançada, especialmente devido 

ao complexo sistema de desigualdade estrutural acumulado ao longo da 

vida. 

 

Afirma ainda o autor que  

 

 

As mulheres idosas brasileiras desta segunda metade do século 
vivenciaram transformações fundamentais ocorridas no país, muitas 
das quais lhe beneficiaram e outras tantas que apenas lhes serviram 
para ratificar sua condição feminina desigual e discriminada em várias 
instâncias da vida nacional [...] assim, o perfil sociodemográfico das 
mulheres idosas em diferentes momentos resulta da complexidade 
das instituições sociais e do modo sistemático pelo qual as famílias, o 
mercado e o Estado interferem e diferenciam suas vidas [...] Portanto, 
um pressuposto importante é que os indivíduos constroem seus 
cursos de vida, tomando e implementando decisões, mas estas são 
favorecidas ou constrangidas pelas políticas, condições sociais e 
econômicas nas quais os indivíduos se encontram (GOLDANI apud 
LOPES, 2003, p. 137).  

 

 

Nesse sentido, descrever a alteração da pirâmide etária no Brasil e 

abordar os problemas dos idosos é, também, falar dos problemas das mulheres 

idosas e das inúmeras influências sociais e culturais, que conformam seu modo 

de vivenciar o processo de envelhecimento. 

 

Outros dados estatísticos demonstram que o crescimento da população 

idosa no Brasil, vem ocorrendo de forma acelerada, visto que até no ano de 

1960, os grupos etários assemelhavam-se, e, deste modo, a estrutura etária 

mantinha-se similar apresentando uma variação positiva para o número de 

jovens. Nos anos posteriores, a população jovem, entra em um processo de 

desaceleração de crescimento, e o grupo com 60 anos ou mais, passa a fazer 
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parte do cenário nacional em dados expressivos, o que sugere uma nova 

conformação etária e exige um novo modo de organização social, política, 

cultural e epidemiológica. Na tabela abaixo, temos a participação relativa 

percentual da população por grupos de idade, entre os anos de 1980 a 2050. 

Tabela 1 – Brasil: participação relativa percentual da população por 
grupos de  
                   idade na população total: 1980/2050                                                      

 
Monteiro (2005, p. 94), nos diz que “Ser jovem ou ser velho são apenas 

pontos de referência, recortes do tempo que buscamos compartilhar com o 

outro, a fim de nos localizarmos no tempo e no espaço que vivemos.” 

Entretanto, não podemos negar que esta conformação etária atual, onde 

conseguimos identificar um número significativo de pessoas com 60 anos ou 

mais, exige do poder público, da sociedade e da família medidas que venham a 

contribuir com a vivência de uma velhice digna e saudável.  

Corroborando com este pensamento, Veras (1995, p.32) afirma que  

 

 

A realidade social ocasionou um desafio para as famílias, para a 
sociedade e para o Estado. Esse é responsável pela implementação 
de políticas públicas que oportunizem qualidade de vida para as 
pessoas, possuidoras de singularidades e especificidades próprias, 
que devem ser integradas no planejamento e na execução de 
políticas públicas dirigidas a esse grupo social heterogêneo. As 
famílias, por sua vez, com transformações na sua constituição e nos 
papéis sociais, devem também adequar-se a essa demanda familiar. 
A sociedade, como um todo, não está preparada, pois é formada por 
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várias gerações com histórias de vida diversas, compartilhando 
espaços familiares e coletivos.  

 
 
 

É certo afirmar, que esta modificação na pirâmide etária determina perfis 

de morbimortalidade diferenciados e que requerem ações nos diversos níveis 

de complexidade na atenção à saúde. O indivíduo, em sua maioria, ao 

envelhecer carrega consigo uma série de alterações morfofisiológicas e 

funcionais que condicionam seu processo saúde-doença. Dentre estas 

destacamos as patologias cardiovasculares, neoplásicas, endócrinas, 

neurológicas, psiquiátricas, dentre outras que demandam cuidados e 

tratamentos específicos.  Entretanto, como diz Flores (2008) o envelhecimento 

não determina condições homogêneas na sua vivência, o que faz com que 

alguns indivíduos possam envelhecer com autonomia e independência. 

Corroborando com este posicionamento Paschoal (2000, p.5) diz que “a idade, 

portanto, não explica tais diferenças, pois ela, por si só, não discrimina os bem 

dos mal sucedidos.”  

Na verdade, o envelhecimento da população brasileira ocorre, também, 

de forma proporcional na sua própria composição etária, ou seja, aumenta 

também progressivamente o número de indivíduos acima dos 80 anos, 

considerados “mais idosos” e que provavelmente apresentam um perfil de 

morbimortalidade diferente, visto padecerem de um maior número de doenças 

e/ou condições crônicas que demandam uma atenção mais específica e por 

mais tempo. 
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Figura 1 – Pirâmide Populacional 1995 e 2025 

 

Fonte: Divisão Populacional da ONU, 1998. 

Este gráfico aponta a complexidade de estratégias e ações que o Brasil 

deverá elaborar na perspectiva de resolutividade, dos problemas decorrentes 

da transição demográfica, tendo de dar conta, especialmente, das questões 

ligadas á saúde deste grupo etário (> 60 anos), que se fragiliza à medida que 

os anos vão passando. 

Paschoal (2006) diz que a longevidade, em alguns contextos, traz 

consigo a dependência e a perda de autonomia, o que demanda garantia de 

cuidado por parte do poder público, da sociedade e da família. 

No Brasil, esta é uma realidade que é visualizada cotidianamente, visto 

que grande parte dos idosos brasileiros são pessoas com possibilidades 

menores de vida digna, seja pela imagem social da velhice - vista pela 

sociedade como uma fase negativa, onde só ocorrem perdas, dependência e 

decadência física e emocional-, seja pela situação financeira, pois, a maioria 

dos idosos, tem como única fonte de rendimentos, a aposentadoria que não 

lhes garante o suprimento de suas necessidades básicas. Acresce-se a este 

cenário deprimente, o elevado índice de analfabetismo destes indivíduos, o que 
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lhes garante exclusão por desconhecimento dos seus direitos enquanto 

cidadãos. 

Nesse sentido, podemos inferir que o acréscimo da expectativa de vida 

dos brasileiros, não significa apenas um triunfo, ela também pode ser vista 

como um desafio, pois as extremas desigualdades socieconômicas e culturais 

a que são submetidos os idosos no nosso país, exige que este segmento tenha 

conhecimento dos seus direitos, e lute pela igualdade de oportunidades, em 

todos os aspectos da vida, à medida que envelhecem.  

 

2.1.2 Construindo novas estratégias, buscando novos espaços políticos: 

a discussão e construção dos direitos do idoso  

 

Como já ressaltado anteriormente, o processo de envelhecimento não é 

equânime, não confere igualdade, antes, preserva as diferenças e até as 

exacerba; é um período singular, mas que deve ser tratado como múltiplo. 

Pensado como uma fase do desenvolvimento humano e, portanto, vivenciada 

por todos aqueles que chegarem/ultrapassarem a faixa etária dos 60 anos.  

Nesta perspectiva, não há como os governos deixarem de pensar, como 

viabilizar a discussão e construção de políticas públicas, que dêem conta das 

especificidades inerentes aos indivíduos envelhecentes, nos diversos espaços 

societais, onde estes interagem. O mundo têm se preocupado com esta 

temática e, nesse sentido, promovido eventos onde se debate com os países, 

independentes de suas características sociais, econômicas e culturais, a 

responsabilidade de elaborar leis que tratem das muitas necessidades dos 

idosos do planeta.  

Dessa forma, serão apresentados, aqui, eventos que se constituíram 

como primordiais para dar visibilidade à problemática dos idosos, e que 

contribuíram para promover discussões sobre este tema, bem como na 

elaboração de políticas públicas voltadas para o processo de envelhecimento 

em diversos países do mundo. 

O primeiro documento oficial que aborda a questão da responsabilidade 

do estado para com os idosos que vivem sob sua tutela, foi a Declaração dos 

Direitos Humanos (ONU, 1996), elaborada pela Assembléia Geral da ONU, em 

10 de dezembro de 1948, em Paris, o qual diz no seu artigo XXV:  



42 

 

 

1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso 
de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros 
casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle 
(grifo nosso). 

 

A Declaração dos Direitos Humanos deixa claro no seu preâmbulo, que 

é norteada pelos princípios do Estado de Bem Estar Social ou Welfare State, o 

qual afirma que existem direitos sociais indissociáveis à existência de qualquer 

indivíduo. Os direitos a que se propunha o Welfare State incluíam a educação 

em todos os níveis, a assistência médica gratuita, o auxílio ao desempregado, 

a garantia de uma renda mínima, dentre outros. 

Partindo-se do princípio que este documento não “obrigava” qualquer um 

dos países membros da ONU, a seguir seus preceitos, o mesmo não alterou a 

forma como eram tratados os idosos – como uma responsabilidade que cabia a 

esfera privada, ou seja, a família – sem que o poder público se manifestasse 

acerca dessa temática.  

Entretanto, com o aumento continuado da população envelhecente no 

mundo, e as demandas surgidas a partir desta realidade, surge a necessidade 

de discutir como os países deveriam proceder para dar conta dessa 

problemática.  

Assim, em 14 de dezembro de 1982,  foi realizada a I Assembléia 

Mundial do Envelhecimento que teve como resultado a elaboração do Plano de 

Ação Internacional de Viena sobre o Envelhecimento o qual apresentou como 

meta prioritária, 

 

fortalecer a capacidade dos países para abordar de maneira efetiva o 
envelhecimento de sua população e atender às preocupações e 
necessidades especiais das pessoas de mais idade, e fomentar uma 
resposta internacional adequada aos problemas do envelhecimento 
com medidas para o estabelecimento da nova ordem econômica 
internacional e o aumento das atividades internacionais de 
cooperação técnica, em particular entre os próprios países em 
desenvolvimento. (ONU. Plano de Ação Internacional de Viena sobre 
o Envelhecimento, 1982).  
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Por tratar-se de um documento que apresentava especificamente 

às questões das pessoas de mais idade, este Plano de Ação foi basilar para 

muitas discussões que envolveram a elaboração de políticas sociais que 

garantissem direitos a estes indivíduos. 

A partir daí os eventos foram acontecendo com mais regularidade 

e, em 17 de novembro de 1988, a Convenção Americana de Direitos Humanos 

(ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 1988) elaborou o Protocolo 

de San Salvador que, no seu artigo 17, intitulado de Proteção de Pessoas 

Idosas afirma que, 

 

Toda pessoa afetada por diminuição de suas capacidades físicas e 
mentais tem direito a receber atenção especial, a fim de alcançar o 
máximo desenvolvimento de sua personalidade. Os Estados Partes 
comprometem-se a adotar as medidas necessárias para esse fim e, 
especialmente, a: 
 
a. Executar programas específicos destinados a proporcionar aos 

deficientes os recursos e o ambiente necessário para alcançar 
esse objetivo, inclusive programas trabalhistas adequados as suas 
possibilidades e que deverão ser livremente aceitos por eles ou, se 
for o caso, por seus representantes legais; 
 

b. Proporcionar formação especial às famílias dos deficientes, a fim 
de ajudá-los a resolver os problemas de convivência e 
converte-los em elementos atuantes no desenvolvimento físico, 
mental e emocional destes; 

 
c. Incluir, de maneira prioritária, em seus planos de desenvolvimento 

urbano a consideração de soluções para os requisitos específicos 
decorrentes das necessidades deste grupo; 

 
d.    Promover a formação de organizações sociais nas quais os 

deficientes    
        possam desenvolver uma vida plena. 
 

 

Nele se dispunham diretrizes, afirmando que a garantia do ideal 

do ser humano livre, só seria possível se fossem respeitados seus direitos 

econômicos, sociais e culturais, bem como seus direitos civis e políticos. 

Com a efervescência gerada em prol da temática, o que foi 

possibilitado pela conformação etária que foi sendo observada no mundo, 

especialmente nos países centrais, que já detinham grande número de longevos, 

foi elaborado em 1991, pela ONU, um documento denominado Princípios das 

Nações Unidas em Prol das Pessoas de Idade (ONU, 1991) tendo este 

assumido como lema Para dar mais vida aos anos que são acrescentados à vida 
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e sendo subdividido em cinco tópicos, a saber: independência, participação, 

cuidados, auto-realização e dignidade. 

De 5 a 13 de setembro de 1994, acontece no Cairo, a Conferência 

Internacional sobre População e Desenvolvimento (ONU, 1994) considerado um 

marco na história por ter tratado de uma diversidade de assuntos, dentre estes o 

envelhecimento, mas articulando-o as outras discussões como gênero, raça, 

etnia, responsabilidade social, meio ambiente, desenvolvimento populacional 

sustentável, e muitos outros temas que foram consolidados no Programa de 

Ação do Cairo (ONU, 1994). 

No ano seguinte, ocorreu em Copenhagen, de 6 a 12 de março de 

1995, a Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Social Copenhagen (ONU, 

1995) que relacionou dez compromissos a serem assumidos pelos países do 

mundo, sendo estes:  

 

Compromisso 1: criar um ambiente econômico, político, social, cultural e 

jurídico que permita o logro do desenvolvimento social; 

 

Compromisso 2: como imperativo ético, social, político e econômico da 

humanidade. Cumprir com o objetivo de erradicar a pobreza no mundo mediante 

uma ação nacional energética e a cooperação internacional; 

 

Compromisso 3: promover o objetivo do pleno emprego como prioridade básica 

de nossas políticas econômicas e sociais e preparar todas as mulheres e todos 

os homens para conseguir meios de vida seguros e sustentáveis mediante o 

trabalho e o emprego produtivos elegidos livremente; 

 

Compromisso 4: promover a integração social fomentando sociedades 

estáveis, seguras e justas, e que estejam baseadas na promoção e na proteção 

de todos os direitos humanos, assim como, na não discriminação, na tolerância, 

no respeito da diversidade, na igualdade de oportunidades, na solidariedade, na 

segurança e na participação de todas as pessoas, incluindo os grupos e as 

pessoas desfavorecidas e vulneráveis; 
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Compromisso 5: promover o pleno respeito da dignidade humana e fazer com 

que haja igualdade e equidade entre homem e mulher e reconhecer e aumentar 

a participação da mulher em funções de direção, na vida política, civil, 

econômica, social e cultural e no desenvolvimento; 

 

Compromisso 6: promover e alcançar os objetivos de acesso universal e 

eqüitativo a uma educação de qualidade, o nível mais alto possível de saúde 

física e mental e o acesso de todas as pessoas a uma atenção primária de 

saúde, respeitando e promovendo nossas culturas comuns e particulares; 

 

Compromisso 7: acelerar o desenvolvimento econômico, social e humano da 

África e dos países com menor nível de desenvolvimento; 

 

Compromisso 8: velar para que nas discussões e acordos dos programas de 

ajuste estrutural sejam incluídos os objetivos de desenvolvimento social; 

 

Compromisso 9: aumentar substancialmente ou utilizar com maior eficácia os 

recursos designados ao desenvolvimento social; 

 

Compromisso 10: melhorar e fortalecer o espírito de co-participação no marco 

da cooperação internacional, regional e sub-regional para o desenvolvimento 

social por meio das Nações Unidas e de outras instituições multilaterais. 

 

Destaca-se, no contexto destes compromissos, a proclamação do 

ano de 1999 como sendo o Ano Internacional das Pessoas Idosas, cujo lema 

assumido pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas era Por 

uma sociedade para todas as idades, onde se buscava chamar a atenção para o 

respeito aos direitos humanos, a justiça social e, também, as liberdades 

individuais, especialmente para a população idosa. 

Em 8 de setembro de 2000, a ONU elaborou um documento 

designado Declaração do Milênio das Nações Unidas (ONU, 2000), onde são 

listadas oito metas, dezoito objetivos e quarenta e oito indicadores a serem 

alcançados até o ano de 2015. 
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Dois anos depois, mas especificamente de 8 a 12 de abril de 2002, 

ocorreu em Madrid, a II Assembléia Mundial do Envelhecimento (ONU, 2002) 

que aprofundou discussões sobre o envelhecimento e suas repercussões no 

mundo, através do enfoque de temas relevantes e atuais inerentes a esta 

realidade. Dentre estes, apontamos: a exclusão social, as péssimas condições 

de vida e saúde, a fome que assola alguns países do mundo, as questões de 

gênero que são determinantes para o entendimento e enfrentamento da 

violência, e conflitos contra a mulher, as guerras e as suas repercussões no 

cotidiano da sociedade, o medo, a pobreza da população idosa em grande parte 

do mundo, o que a deixa vulnerável a muitos riscos e agravos. 

Nesse quadro de resistência e denúncia foi gestada a Estratégia 

Internacional de Ação sobre o Envelhecimento (ONU, 2002) cuja proposta é 

contribuir com o (re)pensar do envelhecimento no século XXI, desenvolvendo 

“uma sociedade para todas as idades”. 

Em termos gerais, estes são momentos históricos que embasaram a 

construção de políticas públicas voltadas para a população idosa. 

Evidentemente, muitos outros eventos foram/estão ocorrendo em todo o mundo 

na perspectiva de influenciar positivamente os países a assumirem a 

responsabilidade perante estes velhos cidadãos que estão a florescer em todo 

planeta. 

É importante, também mencionar, a importância que assume na 

atualidade os eventos de geriatria e gerontologia os quais permitem discutir com 

profundidade os problemas, principalmente de saúde, que mais afligem a 

população de mais idade. 

Devemos destacar também a importância do movimento dos idosos 

que vêm promovendo debates e discussões em todo o mundo, na perspectiva 

de construção de emancipações, que no dizer de Santos (2006), são 

reconhecidas através de um trabalho de tradução destas experiências, 

utilizando-se para isso a hermenêutica diatópica, que possibilita o 

estabelecimento do diálogo entre os conceitos das culturas políticas alternativas, 

bem como a confrontação das ações desenvolvidas e os resultados obtidos. 
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2.1.3 Os direitos dos idosos na legislação brasileira: criando soluções, 

gerando conflitos 

 

No Brasil, apesar de haver manifestações legislativas sobre as pessoas 

de idade avançada nas Constituições de 1934 e 1946, pode-se afirmar que foi 

com a promulgação da Constituição Federal em 1988 (BRASIL, 1988), que a 

proteção ao idoso foi mais detalhadamente explicitada em seu arcabouço, 

deixando claro já no seu art. 1° que a República Federativa do Brasil tem como 

um de seus fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa humana.  

Para Perlingieri (citado por Barleta (2010, p. 19), “a proteção e a 

promoção do idoso realizam-se, antes de tudo, com a aplicação do princípio da 

igualdade, segundo o qual a dignidade humana não depende das circunstâncias 

externas, nem tão pouco das condições pessoais ou de papéis sociais, mas é 

um valor inerente ao homem”. 

Partindo dessa assertiva, podemos afirmar que os fundamentos da 

cidadania e da dignidade humana, enquanto princípios norteadores para o 

exercício de direitos sociais e individuais, “[...] inauguram uma série de direitos 

protetivos que visam a garantir ao idoso, além das garantias constitucionais 

asseguradas a qualquer cidadão, direitos específicos” (RIBEIRO, 2008, p. 25). 

O texto constitucional de 1988 assegura no art. 3°(Incisos de I a IV) que 

constituem objetivos fundamentais do Brasil a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária, a promoção do bem de todos, sem que haja preconceitos 

quanto a origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação perspectivando a erradicação da pobreza e da marginalização 

bem como a redução das desigualdades sociais e regionais. Tais objetivos 

culminam na garantia do desenvolvimento nacional. 

O art. 5° da Carta Magna brasileira determina que “Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]” (apud ANGHER, 

2004, p. 79). Afirma ainda, neste capítulo intitulado “Dos direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos”, no inciso XLVII, que em caso de contravenção penal e 
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ao ser considerado culpado, a pena será cumprida em estabelecimentos 

distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. 

No tocante aos direitos sociais, cap. II da CF, fica assegurado que a   

diferenciação de salários, exercícios de funções e critérios para admissão 

considerando o sexo, idade, cor ou estado civil são proibidos visto serem como 

fatores excludentes e, portanto, cabíveis de medidas legais que garantam estes 

direitos.  

Ao abordar a questão dos direitos políticos, (cap. IV, art. 14, § 1°, II, b) 

fica determinado que é facultado o voto nas eleições organizadas no país aos 

maiores de setenta (70) anos. 

Continuando a proteção etária, a pessoa idosa tem direito, de acordo o 

exposto na CF (art. 201), ao seguro social ou aposentadoria, variando as 

idades, se homem ou mulher, se trabalhador urbano ou rural. Ressalta-se o 

inciso II do referido artigo, § 7°, o qual deixa claro que é assegurado 

aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, 

obedecidas as seguintes condições:  

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 

contribuição, se mulher;    

 

II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de 

idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os 

trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor 

rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. 

 

A constituição Federal, no capítulo IV que trata do sistema financeiro 

nacional, no título VIII – da ordem social diz no seu cap. II - da seguridade 

social, seção IV – da assistência social que esta será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos: 

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 

velhice (grifo nosso); 
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II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

 

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

 

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e 

a promoção de sua integração à vida comunitária; 

 

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso (grifo nosso) que comprovem não 

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por 

sua família, conforme dispuser a lei. ( apud ANGHER, 2004, p. 179) 

 

No cap. VII, intitulado “Da família, da criança, do adolescente e do 

idoso”, no seu art. 226, afirma que a família é a base da sociedade e tem, 

portanto, especial proteção do Estado. No § 8 a CF assume que cabe ao 

Estado criar mecanismos que impeçam a violência intrafamiliar sendo este um 

dos grandes problemas vivenciados pelos idosos na atualidade. Continuando a 

temática da responsabilidade familiar, no art. 229 e 230, respectivamente,  diz-

se que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os 

filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 

enfermidade e que, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar 

as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo 

sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Dessa feita, 

afirma que os programas de amparo aos idosos serão executados 

preferencialmente em seus lares e, para tanto, posteriormente cria legislação 

específica sobre este preceito legal. 

No § 2° do art. 230 estabelece gratuidade dos transportes coletivos 

urbanos aos maiores de sessenta e cinco anos de idade. 

Ao discorrer sobre o Ministério Público e suas prerrogativas, a 

Constituição Federal diz que cabe a esta instituição a defesa dos direitos 

coletivos da sociedade, incluindo-se os idosos e, no campo individual, os 

cidadãos brasileiros sexagenários podem buscar seus direitos na Defensoria 

Pública sendo esta definida como uma instituição essencial à função 
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jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em 

todos os graus, dos necessitados. 

Tomando por base os direitos garantidos na Constituição Federativa do 

Brasil, o sucessivo crescimento da população idosa, e a consequente 

necessidade de uma legislação específica para este grupamento etário foi 

elaborada a Política Nacional do Idoso através da Lei n° 8.842, de 4 de janeiro 

de 1994 (BRASIL, 1994) cujo objetivo é garantir a participação e integração do 

idoso na sociedade, os seus direitos sociais, a promoção de sua autonomia e a 

garantia da sua cidadania.  

Este documento é dividido em seis (06) capítulos, sendo estes 

subdivididos em seções que buscam disciplinar os diversos problemas que 

afetam a vivência dos idosos no seu cotidiano.  

Para os efeitos desta lei, considera-se idoso o indivíduo que seja maior 

de sessenta anos.  

Os princípios que regem a Política Nacional do Idoso (PNI) considera 

que cabe a família, a sociedade e ao estado assegurar ao idoso sua 

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

vida. Para tanto, o processo de envelhecimento deverá ser divulgado com 

todas as suas especificidades para a sociedade, o que deve culminar com a 

não-discriminação do idoso e o reconhecimento de sua importância para 

criação e manutenção de uma sociedade justa e digna.  

Mediante o conhecimento de como ocorre, concretamente, o 

envelhecimento, deve-se considerar que este é vivenciado pelo indivíduo de 

mais idade de forma diferente a depender das condições econômicas, sociais, 

regionais e, particularmente, as contradições entre o meio rural e urbano do 

nosso país.  

Os estudos e pesquisas desenvolvidas sobre o envelhecimento 

possibilitará a elaboração de propostas de políticas públicas que venham a 

beneficiar os sexagenários bem como promover a capacitação dos seus 

cuidadores sejam pessoas da família, da comunidade ou das Instituições de 

Longa Permanência para Idosos – ILPI.  

No que toca as diretrizes que norteiam a PNI, observa-se que estas 

apontam para promover a integração do idoso às demais gerações através de 
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sua participação em atividades e/ou locais que possibilitem este contato. 

Reforça a responsabilidade da família no atendimento às necessidades do 

idoso deixando claro que não poderá permanecer em instituição asilar de 

caráter social os idosos que sejam portadores de doenças que exijam 

assistência médica e de enfermagem permanente. Diz da importância dos 

indivíduos de mais idade participarem de organizações que os represente e, 

deste modo, possam contribuir com a discussão e elaboração das políticas que 

lhe são pertinentes. 

Quanto a Organização e Gestão (cap. III), a PNI disciplina que sua 

coordenação geral compete ao Ministério da Assistência e Promoção Social em 

parceria com os Conselhos nacional, estaduais, do Distrito Federal e 

municipais do idoso. Tais órgãos deverão ser permanentes, paritários e 

deliberativos e na sua composição deverá constar igual número de 

representantes dos órgãos e entidades públicas e de organizações 

representativas da sociedade civil ligadas à área. A competência prioritária dos 

Conselhos é a formulação, coordenação, supervisão e avaliação da PNI, no 

âmbito das respectivas instâncias político-administrativas.  

Cumpre destacar, também, as competências referentes ao Estado que, 

dentre outras, deve promover a articulação entre os Ministérios da Saúde, 

Educação, Trabalho, Previdência Social, Cultura, Esporte e Lazer, para que 

conjuntamente formulem uma proposta orçamentária que possibilite financiar 

as ações e atividades propostas pela PNI. 

Desse modo, o PNI divide as ações governamentais a partir dos seus 

ministérios descriminando como devem ser suas atuações. Sendo assim 

assegura-se:  

 

I – na área de promoção e assistência social: 

 

a) prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o atendimento das 

necessidades básicas do idoso, mediante a participação das famílias, da 

sociedade e de entidades governamentais e não-governamentais. 

 



52 

 

b) estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento ao idoso, 

como centros de convivência, centros de cuidados diurnos, casas-lares, 

oficinas abrigadas de trabalho, atendimentos domiciliares e outros; 

 

c) promover simpósios, seminários e encontros específicos; 

 

d) planejar, coordenar, supervisionar e financiar estudos, levantamentos, 

pesquisas e publicações sobre a situação social do idoso; 

 

e) promover a capacitação de recursos para atendimento ao idoso;  

 

II – na área de saúde: 

 

a) garantir ao idoso a assistência à saúde, nos diversos níveis de atendimento 

do Sistema Único de Saúde; 

 

b) prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do idoso, mediante 

programas e medidas profiláticas; 

 

c) adotar e aplicar normas de funcionamento às instituições geriátricas e 

similares, com fiscalização pelos gestores do Sistema Único de Saúde; 

 

d) elaborar normas de serviços geriátricos hospitalares; 

 

e) 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; 

 

f) incluir a Geriatria como especialidade clínica, para efeito de concursos 

públicos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais; 

 

g) realizar estudos para detectar o caráter epidemiológico de determinadas 

doenças do idoso, com vistas à prevenção, tratamento e reabilitação; e 
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h) criar serviços alternativos de saúde para o idoso; 

 

III – na área de educação: 

 

a) adequar currículos, metodologias e material didático aos programas 

educacionais destinados ao idoso; 

 

b) inserir nos currículos mínimos, nos diversos níveis do ensino formal, 

conteúdos voltados para o processo de envelhecimento, de forma a eliminar 

preconceitos e a produzir conhecimentos sobre o assunto; 

c) incluir a Gerontologia e a Geriatria como disciplinas curriculares nos cursos 

superiores; 

 

d) desenvolver programas educativos, especialmente nos meios de 

comunicação, a fim de informar a população sobre o processo de 

envelhecimento; 

 

e) desenvolver programas que adotem modalidades de ensino à distância, 

adequados às condições do idoso; 

 

f) apoiar a criação de universidade aberta para a terceira idade, como meio de 

universalizar o acesso às diferentes formas do saber; 

 

IV – na área de trabalho e previdência social: 

 

a) garantir mecanismos que impeçam a discriminação do idoso quanto a sua 

participação no mercado de trabalho, no setor público e privado; 

 

b) priorizar o atendimento do idoso nos benefícios previdenciários; 

 

c) criar e estimular a manutenção de programas de preparação para 

aposentadoria nos setores público e privado com antecedência  mínima de dois 

anos antes do afastamento; 
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V – na área de habitação e urbanismo: 

 

a) destinar, nos programas habitacionais, unidades em regime de comodato ao 

idoso, na modalidade de casas-lares; 

 

b) incluir, nos programas de assistência ao idoso, formas de melhoria de 

condições de habitabilidade e adaptação de moradia, considerando seu estado 

físico e sua independência de locomoção; 

 

c) elaborar critérios que garantam o acesso da pessoa idosa à habitação 

popular; 

 

d) diminuir barreiras arquitetônicas e urbanas; 

 

VI – na área da justiça: 

 

a) promover e defender os direitos da pessoa idosa; 

 

b) zelar pela aplicação das normas sobre o idoso, determinando ações para 

evitar abusos e lesões a seus direitos; 

 

VII – na área de cultura, esporte e lazer: 

 

a) garantir ao idoso a participação no processo de produção, reelaboração e 

fruição dos bens culturais; 

 

b) propiciar ao idoso o acesso aos locais e eventos culturais, mediante preços 

reduzidos, em âmbito nacional; 

c) incentivar os movimentos de idosos a desenvolver atividades culturais; 

 

d) valorizar o registro da memória e a transmissão de informações e 

habilidades do idoso aos mais jovens, como meio de garantir a continuidade e 

a identidade cultural; 
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e) incentivar e criar programas de lazer, esporte e atividades físicas que 

proporcionem a melhoria da qualidade de vida do idoso e estimulem sua 

participação na comunidade. 

 

§ 1º É assegurado ao idoso o direito de dispor de seus bens, proventos, 

pensões e benefícios, salvo nos casos de incapacidade judicialmente 

comprovada. 

 

§ 2º Nos casos de comprovada incapacidade do idoso para gerir seus bens, 

ser-lhe-á nomeado Curador especial em juízo. 

 

§ 3º Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer 

forma de negligência ou desrespeito ao idoso(BRASIL, 1994, p.4-7). 

 

Todos estes direitos garantidos pelo Estado brasileiro através da 

Constituição da República Federativa do Brasil e da Política Nacional do Idoso  

foi posteriormente discriminado no Estatuto do Idoso (EI) através da Lei n° 

10.741, de 1 de outubro de 2003, sendo este considerado o expoente máximo 

da legislação protetiva do idoso. 

Sobre este assunto diz Barletta (2010, p. 86-7) que “O Estatuto do Idoso 

encontra-se inserido num sistema cuja fonte hierárquica é a Constituição da 

República Brasileira, portanto, a normativa infraconstitucional existe e exerce a 

sua função unida ao ordenamento jurídico pátrio, diretamente orientado pelo 

conteúdo valorativo do princípio da dignidade da pessoa humana.” 

Nesse particular, o EI inicia-se reconhecendo a liberdade e dignidade 

que devem ser inerentes as pessoas que vivenciam a terceira idade 

assegurando-as do “[...] direito à vida, à liberdade, ao respeito e à dignidade, o 

direito aos alimentos, à saúde, à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, o 

direito à profissionalização e ao trabalho, à previdência ou à assistência social, 

à habitação e ao transporte” (BARLETTA, 2010, p.95). 

Todos estes direitos constam como direitos fundamentais que garantem 

ao idoso sua proteção integral e são  
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[...] desenvolvidos ao longo do Estatuto de forma peculiar, destinada 
exclusivamente ao idoso, de modo a tutelá-lo em suas circunstâncias 
especiais. Ademais, a fim de protegê-lo integralmente, constam 
estatuídas medidas gerais e específicas de proteção, bem como toda 
a política de atendimento ao idoso, da sua fiscalização, das infrações 
administrativas e sua apuração judicial de irregularidades nas 
entidades. Há também, no referido Estatuto, um título exclusivo 
dedicado ao acesso à justiça, em que são definidas as atribuições do 
Ministério Público para com a pessoa idosa e a proteção judicial de 
seus interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou 
homogêneos. Ao final, a Lei tipifica crimes praticados especificamente 
contra a pessoa idosa e estabelece sanções penais aos 
transgressores (BARLETTA, 2010, p.95). 

 

 

Tomando por base o princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana, Barletta (2010, p.94) define três subprincípios que se destinam a 

tutela da pessoa idosa no Estatuto do Idoso, são eles: o “[...] da proteção 

integral do idoso e da absoluta prioridade outorgada ao idoso que conformam o 

princípio do melhor interesse do idoso.” 

De acordo com esta autora o primeiro subprincípio, da proteção integral 

do idoso, está descrito no art. 2° do Estatuto do Idoso (BRASIL, 2006, p.7-8)  

 

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e 
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, 
em condições de liberdade e dignidade.  

 

No tocante ao segundo subprincípio, o da  absoluta prioridade 

assegurada ao idoso, este encontra-se explicitado no art. 3° do EI atesta que 

“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, 2006, p. 8). 

Para dar conta da garantia da prioridade, o documento apresenta os 

seguintes incisos: 

 

I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos 

públicos e privados prestadores de serviços à população; 
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II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas 

específicas; 

 

III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção ao idoso; 

IV – viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio 

do idoso com as demais gerações; 

 

V – priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento 

do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de 

condições de manutenção da própria sobrevivência; 

 

VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e 

gerontologia e na prestação de serviços aos idosos; 

 

VII – estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de 

informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de 

envelhecimento; 

 

VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social 

locais. 

 

IX – prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda.3 

  

 

O terceiro subprincípio, o do melhor interesse do idoso, está contido nos 

artigos 2° e 3°, e o art. 4° o dispõe de forma implícita ao afirmar que “Nenhum 

idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, 

crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou 

omissão, será punido na forma da lei” [...]. Sendo “dever de todos prevenir a 

ameaça ou violação aos direitos do idoso” (BRASIL, 2006, p.9). 

                                                           
3
 Incluído pela Lei n° 11.765, de 2008.  
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Nesse sentido, o Título I – “Disposições preliminares” do EI, traz 

basicamente as mesmas concepções contidas na CF e no PNI. Visa regular os 

direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a sessenta (60) 

anos afirmando sua condição de cidadania e responsabilizando a família na 

atenção das suas necessidades, inclusive, da promoção do contato 

intergeracional. 

 Assegura o atendimento prioritário, imediato e individual em instituições, 

tanto públicas quanto privadas4.  Condena, ainda, toda e qualquer forma de 

violência contra os idosos imputando responsabilidade a toda a sociedade na 

ameaça ou violação dos direitos do idoso sendo estes passíveis de 

responderem legalmente por omissão ou conivência com ações que possam 

implicar em danos morais, físicos ou psicológicos aos idosos. 

No Título II – “Dos direitos fundamentais”, subdividido em dez (10) 

capítulos que permitem ao idoso reconhecer a proteção que lhe é garantida 

pelo Estado através do reconhecimento dos seguintes direitos: 

 Direito à vida: O envelhecimento é um direito personalíssimo5 e a sua 

proteção um direito social, portanto, cabe ao Estado, garantir à pessoa 

idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas 

sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em 

condições de dignidade. 

 

 Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade: O respeito e a 

dignidade decorrem do pleno exercício de sua liberdade, entendendo-se 

liberdade como autonomia, como capacidade de exercer com 

consciência os seus direitos, sendo dever da sociedade proteger o idoso 

de qualquer tratamento desumano, violento ou constrangedor; 

 

 Direito dos alimentos: É a Lei Processual Civil que estabelece a 

questão da alimentação. Desse modo, as transações relativas a 

alimentos poderão ser celebradas perante o Promotor de Justiça ou 

                                                           
4
 Conferir Portaria nº 2.028, de 24 de agosto de 2011(BRASIL,2011) 

5
 Os direitos da personalidade caracterizam-se por sua essencialidade.[...] Qualificam-se, numa ordem de 

importância, como os mais relevantes. Remetem a valores imprescindíveis como a vida e a integridade 
psicofísica, de modo que, se colocados numa organização hierárquica, ocuparão o topo, pois os bens 
salvaguardados por tais direitos são “os mais preciosos relacionados à pessoa.” (BARLETTA, 2010, p.37) 
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Defensor Público, que as referendará, e passarão a ter efeito de título 

executivo extrajudicial nos termos da lei processual civil.6 Diz-se ainda, 

que a obrigação alimentar é solidária o que implica que o idoso pode 

optar entre os prestadores. Caso o idoso ou sua família não possam 

garantir o seu sustento a Assistência social o proverá. 

 

 Direito à saúde: É através do Sistema Único de Saúde – SUS, que o 

poder público garante ao idoso uma atenção integral, humanizada, 

universal e igualitária que garante a prevenção, promoção, proteção e 

recuperação de sua saúde, reconhecendo as patologias que lhe são 

mais frequentes em decorrência de sua idade.  Nesse sentido, cabe ao 

Estado, oferecer as condições necessárias para que possam ter um 

envelhecimento saudável através da dotação de recursos necessários a 

organização do sistema local de saúde, incluindo-se aí, a distribuição de 

medicamentos, ortéses, próteses, exames de alta complexidade, bem 

como a assistência qualificada em todos os níveis de atenção: primária, 

terciária e secundária. O respeito aos preceitos éticos devem ser 

exigidos quando do cuidado com a pessoa idosa, deixando-o ciente de 

suas condições de saúde e permitindo-lhe decidir o melhor tratamento, 

quando possível. Ressalta-se nesse item o reconhecimento do direito à 

acompanhante quando o idoso for internado e a responsabilidade dos 

trabalhadores da saúde denunciarem os casos de maus tratos 

identificados quando do atendimento aos sexagenários. 

 

 Direito da educação, cultura, esporte e lazer: Constitui-se um dos 

direitos do idoso a participação em eventos artísticos, culturais, 

esportivos e de lazer. Cabe ao Poder Público inseri-lo no conhecimento 

das novas tecnologias, na perspectiva de inserção no mundo moderno, 

ao mesmo tempo que deve estimular a transmissão de suas 

experiências e vivências aos mais jovens, como meio de conservar a 

memória, a história e a identidade cultural da comunidade. É também de 

sua responsabilidade a inserção de conteúdos que abordem a questão 

                                                           
6
 Redação dada pela Lei n° 11.737, de 2008. 
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do envelhecimento nos diversos níveis de formação do sistema nacional 

de ensino, bem como, incentivar a criação das Universidades da 

Terceira Idade. Para possibilitar a participação dos idosos em atividades 

artísticas, culturais, esportivas e de lazer, será proporcionado um 

desconto de pelo menos 50% no valor dos ingressos e, estes, têm 

acesso preferencial aos locais onde tais eventos ocorrem. 

 

 Direito da profissionalização e do trabalho: Se o idoso considerar 

conveniente seu reingresso no mercado de trabalho, deve fazê-lo sem 

sofrer qualquer tipo de discriminação, não podendo haver fixação de 

limite máximo da idade se não quando a atividade assim o exigir, 

inclusive em concursos públicos. É de responsabilidade do poder 

público, a criação de programas que capacitem o idoso para atividades 

laborais bem como o estímulo às empresas privadas para que garantam 

vagas nos seus quadro funcionais. para contratações das pessoas de 

maior idade. Ressalta-se a importância assumida pelos Programas de 

Preparo para Aposentadoria que devem iniciar-se com um ano de 

antecedência do fato, possibilitando a descoberta de novos interesses e 

atividades pelos futuros aposentados. 

 

 Direito da previdência social: Ao conceder os benefícios de 

aposentadoria e pensão, a Previdência Social observará os critérios de 

cálculo que preservem o valor real dos salários sobre os quais incidiram 

contribuição, nos termos da legislação vigente. Os valores dos 

benefícios em manutenção serão reajustados na mesma data de 

reajuste do salário-mínimo. 

 

 Direito da assistência social: No PNI, na LOAS7 e no SUS, existem 

princípios e diretrizes que prevêem a forma como deve ser prestada a 

assistência social aos idosos. A partir destas, estabeleceu-se que a 

partir de 65 (sessenta e cinco) anos, os indivíduos que não possuam 

                                                           
7
 LOAS:Lei Orgânica de Assistência Social (BRASIL, 1993) 
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meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua 

família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo. 

Fixou-se ainda, que todas as entidades de longa permanência, ou casa-

lar, são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a 

pessoa idosa abrigada, sendo facultada a cobrança de participação do 

custeio da entidade, o qual não poderá exceder a 70% (setenta por 

cento) de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social 

percebido pelo idoso. 

 

 Direito da habitação: A moradia digna, seja com familiares ou 

desacompanhado, é um dos direitos do idoso, podendo esta ser em 

instituição pública ou privada. Ressalta-se que as instituições que 

abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação 

compatíveis com as necessidades deles, bem como provê-los com 

alimentação regular e higiene indispensáveis  às normas sanitárias e 

com estas condizentes, sob as penas da lei, ficando ainda obrigadas a 

manter identificação externa visível, sob pena de interdição, além de 

atender toda a legislação pertinente. Importante divulgar que nos 

programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos 

públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para 

moradia própria.  

 

 Direito do transporte: A gratuidade dos transportes públicos urbanos e 

semi-urbanos é assegurada aos maiores de sessenta e cinco (65), 

podendo o Poder Público deliberar por uma redução nesta faixa etária 

para sessenta (60) anos se assim o desejar. A gratuidade é garantida 

mediante a apresentação de qualquer documento pessoal que comprove 

sua idade. Assegura-se, também, a prioridade do idoso no embarque e 

desembarque do sistema de transporte coletivo os quais deverão contar 

com 5% (cinco por cento) de seus acentos reservados para esta 

população específica. As leis locais devem estabelecer 5% (cinco por 

cento) das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais 

deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao 
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idoso. No tocante ao transporte coletivo interestadual estas devem 

reger-se por legislações locais específicas. 

 

 

Quanto ao Título III, intitulado de “Medidas de proteção”, ela se divide 

em dois (2) capítulos, a saber: Das disposições gerais e Das medidas 

específicas de proteção.  

No primeiro, diz-se que são aplicáveis as medidas de proteção ao idoso 

sempre que houver ameaça ou descumprimento das leis estabelecidas no 

Estatuto do Idoso e isto se dá através da omissão da sociedade ou do Estado, 

por ausência, transgressões, omissão ou abuso da família, curador ou entidade 

de atendimento, ou em detrimento da condição pessoal do próprio idoso que 

pode se colocar em situação de perigo.  

No segundo, afirma-se que poderão ser aplicadas as medidas de 

proteção ao idoso, de forma isolada ou simultaneamente, considerando-se os 

fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários. Se comprovados qualquer das situações expressas no parágrafo 

anterior (omissão da sociedade ou do Estado, por ausência, transgressões, 

omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento, ou em 

detrimento da condição pessoal do próprio idoso que pode se colocar em 

situação de perigo), o Ministério Público ou o Poder Judiciário poderá 

determinar medidas que visam proteger o idoso.  Tais medidas podem ser as 

seguintes: 

 

        I – encaminhamento à família ou curador, mediante termo de 

responsabilidade; 

 

        II – orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

 

        III – requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, 

hospitalar ou domiciliar; 
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        IV – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 

tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio 

idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação; 

 

        V – abrigo em entidade; 

 

        VI – abrigo temporário. (BRASIL, 2006, p.28-9) 

 

O Título IV – “Da política de atendimento do idoso”, contamos com seis 

(6) capítulos que, em linhas gerais, afirmam que esta se efetiva através da 

articulação entre ações governamentais e não-governamentais da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, apresentando as seguintes 

linhas de ação:  

 

“[...] políticas sociais básicas; políticas e programas de assistência 

social para idosos que precisam suprir alguma necessidade; 

prevenção e atendimento aos idosos que são vítimas de negligência, 

maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; identificação e 

localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em 

instituições de longa permanência e hospitais; proteção jurídico-social 

por entidades de defesa dos direitos dos idosos; e, mobilização da 

opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da 

sociedade no atendimento do idoso (BRASIL, 2006, p. 29-30). 

 

Os capítulos que compõem este título se articulam buscando, 

principalmente, elencar os requisitos que devem ser considerados pelas 

entidades de atendimento ao idoso, bem como uma série de obrigações que 

objetivam proporcionar ao idoso institucionalizado, uma vida digna e com 

qualidade. Prescreve, ainda, que cabe aos Conselhos do Idoso, Ministério 

Público, vigilância Sanitária e outros previstos por lei, a fiscalização das 

entidades que prestam atendimento ao idoso, sejam governamentais ou não-

governamentais. Determinam, também, quais são as penalidades a que estão 

sujeitas as entidades que promovem infrações administrativas as quais, após 

detectadas pelos órgãos competentes, serão especificadas e a partir daí, 

haverá a responsabilização legal imputando a estas as sanções cabíveis 
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mediante a gravidade do caso. Por fim, os capítulos apresentam os 

encaminhamentos jurídico-legais que salvaguardam os direitos dos idosos 

residentes nestas instituições. 

Conforme podemos verificar no Título V, “Do acesso à justiça”, 

assegura-se que, caso o Poder Público considere necessário, poderá criar 

varas especializadas e exclusivas do idoso. Institui que processos, 

procedimentos, execução de atos e diligências judiciais que tenha como parte 

ou interveniente pessoa maior de sessenta anos de idade é assegurada 

prioridade nas suas tramitações, independente da instância. Ressalta que esta 

prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor 

do cônjuge vivo desde que tenha idade superior ou igual a sessenta (60) anos, 

homem ou mulher, cuja união seja estável.  

Posteriormente, demonstra-se que é o Ministério Público o órgão 

competente para encaminhamento e resolutividade dos problemas que afetam 

os idosos, estejam estes no convívio familiar, com famílias substitutas ou em 

instituições de permanência. Também se constitui responsabilidade do 

Ministério Público “instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a 

proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis 

e individuais homogêneos do idoso.” (BRASIL, 2006, p.45). Ressalta-se que 

todas as manifestações processuais do MP deverão ser fundamentadas e 

regem-se pelo arcabouço legal do Estatuto do Idoso nos atos referentes às 

ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados ao idoso, 

referentes à omissão ou ao oferecimento insatisfatório de acesso às ações e 

serviços de saúde, atendimento especializado ao idoso portador de deficiência 

ou com limitação incapacitante, bem como com diagnóstico confirmado de 

doença infecto-contagiosa, e ainda, a determinação da disponibilização do 

serviço de assistência social visando ao amparo do idoso. 

Concluindo a discussão do Estatuto do Idoso, o Título VII – “Disposições 

finais e transitórias”, descreve as alterações que foram realizadas no Código 

Penal, as quais visam proteger os idosos quando contra eles forem praticados 

quaisquer atos de natureza criminosa. 

Estes são os documentos que serviram de base para elaboração das 

diversas políticas, programas e ações que objetivam atender as necessidades 

dos idosos de forma integral envolvendo todos os setores essenciais para 
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consecução da promoção de um envelhecimento saudável para os idosos 

brasileiros. 

 

2.1.4 A atenção à saúde da pessoa idosa: o difícil caminho do discurso à 

ação 

 

 

A partir das bases legais que conformaram a Política Nacional de 

Atenção à Saúde da Pessoa Idosa explicitadas, faz-se necessário 

contextualizar a construção do Sistema de Saúde brasileiro. 

Nesse sentido, podemos afirmar que o sistema de saúde brasileiro 

adquiriu, ao longo de sua existência, características marcantes que 

acompanharam as tendências políticas e econômicas de cada momento 

histórico, a saber: Período Colonial/Imperial (1500 a 1889); Período da Primeira 

República ou República Velha (1889-1930); Período da Segunda República ou 

Era Vargas (1930-1945); Período da Redemocratização ou Desenvolvimentista 

(1945-1963); Período do Regime Militar (1964-1984); Período da Nova 

República (1985-1988); e, Período Democrático (1989-atualidade). 

Em cada um desses momentos históricos visualizamos avanços e 

retrocessos que conformaram o sistema de saúde brasileiro e sua atuação na 

atenção aos diversos grupos societais.  

No Período Colonial/Imperial não havia uma política de saúde, mas sim 

uma série de ações que eram adotadas mediante os riscos e agravos a que era 

submetida à população. Tais intervenções tinham como objetivo minimizar os 

problemas de saúde pública que grassavam na época, como as doenças 

sexualmente transmissíveis, hanseníase, tuberculose, febre amarela, cólera, 

malária, varíola e leischmaniose, dentre outras, que afetavam a produção 

econômica e prejudicavam o comércio internacional.  

As ações incluíam o saneamento dos portos por onde escoavam as 

mercadorias; a urbanização e infraestrutura nos centros urbanos de maior 

interesse econômico e cujas condições eram especialmente insalubres 

(Salvador, Recife, Ouro Preto, Rio de Janeiro, Cuiabá e São Paulo); e 

campanhas cujo objetivo era debelar as constantes epidemias que assolavam 

o país e prejudicavam a imagem do Brasil perante as nações estrangeiras 
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(ANDRADE et al, 2001). Vale ressaltar que estas ações eram pontuais, sendo 

descontinuadas com o término do risco e/ou agravo. 

A assistência médica era privilégio das classes dominantes, e exercida 

por médicos que vinham da Europa. Aos demais habitantes, restava a medicina 

popular e as sangrias que eram praticadas por pessoas do povo que detinham 

conhecimento sobre o tratamento de doenças com a utilização de remédios 

caseiros, feitos com ervas e outros elementos da natureza. 

Datam desse período a fundação das Escolas de Medicina do Rio de 

Janeiro (1813) e da Bahia (1815); a criação da Imperial Academia de Medicina 

em 18298, e a organização da Inspetoria de Saúde dos Portos, em 1828 

(AGUIAR, 2011). 

Com o término da monarquia, inicia-se o Período da Primeira República 

ou República Velha, marcada pelo (pré)domínio das elites agrárias de São 

Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, vinculadas à exportação do café e da 

pecuária. Nesse contexto, surge a organização do Estado moderno brasileiro, 

que apresentava um crescimento significativo da produção industrial e do setor 

agrário, o que exigiu o aumento de mão de obra, e conseqüente adoção, por 

parte do governo brasileiro, de políticas de incentivo á imigração européia. 

A situação de saúde, não diferia muito do período anterior, entretanto, 

em decorrência do crescimento econômico e necessidade de negociação com 

os países estrangeiros, e as constantes epidemias que assolavam o país, o 

governo cria a Diretoria Geral da Saúde Pública, nomeando Oswaldo Cruz para 

conduzi-la (AGUIAR, 2011). O Dr. Oswaldo Cruz, médico e pesquisador do 

Instituto Pasteur, elegeu como meio de intervenção, na realidade de saúde do 

país, a adoção de campanhas sanitárias que foi um modelo trazido de Cuba, 

mas de inspiração americana, caracterizado pela centralização das estruturas 

administrativas, pela concentração de poder e por um estilo repressivo de 

intervenção médica nos corpos individual e social.  

Posteriormente, Carlos Chagas assume o comando do Departamento 

Nacional de Saúde, imprimindo inovações ao modelo sanitarista campanhista9 

                                                           
8
 De acordo com Bertolli Filho (2004) este era o órgão consultivo do imperador para as questões da saúde 

pública. 
9
 O modelo sanitarista campanhista envolve uma abordagem coletiva e ambiental da doença e 

caracteriza-se pela prática autoritária (BERTOLOZZI, 2009). 
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com a criação de alguns programas que introduziam a propaganda e a 

educação sanitária da população, como forma de prevenção das doenças.  

Pode-se observar, neste período, o nascimento da saúde pública, que 

estrutura-se sob a influência dos saberes fundamentados pela bacteriologia e 

pela microbiologia, contrapondo-se à concepção tradicional baseada na teoria 

dos miasmas, que era utilizada na explicação do processo saúde-doença. 

Por outro lado, surge a Previdência Social (1966) que vai incorporar a 

assistência médica aos trabalhadores como uma de suas atribuições a partir de 

contribuição com as Caixas de Aposentadorias e Pensões – CAPS.10 

Observa-se que, na área da saúde, o Estado brasileiro caracterizou-se 

nesse período por dois aspectos: o primeiro diz respeito à estreita relação 

estabelecida entre a política de saúde e o modelo de saúde vigente, e a clara 

dicotomia entre as ações de saúde pública e as ações de assistência médica. 

Surge nessa conjuntura a estruturação de dois modelos de intervenção na 

saúde: o sanitarismo campanhista e o curativo-privatista11. 

Diversos fatores contribuíram para alteração no cenário político brasileiro 

desse período. Dentre eles, destacamos o intenso processo de urbanização e 

industrialização que fortaleceu política e economicamente outros grupos sociais 

e a crise econômica brasileira aprofundada pela crise mundial de 1922 e 1929, 

que trouxe impactos negativos para exportação de café. Tais fatores 

culminaram com a revolução de 1930, que marcou o fim da hegemonia política 

do café-com-leite, e assume Getúlio Vargas que se mantém no poder por 15 

anos. 

O Período da Segunda República ou Era Vargas, promoveu uma intensa 

reforma administrativa e política, que culminou com a Constituição de 1934, 

tendo início o governo constitucional até 1937, e a ditadura do Estado Novo de 

1937 a 1945. Esta foi uma fase de forte centralização política e participação 

                                                           
10

 As CAPS foram criadas em 1923, pela Lei Eloy Chaves e são consideradas como embriões da 

previdência. Eram financiadas com recursos das empresas, do governo e dos empregados e o controle 
era exercido por patrões e empregados. Tinham como finalidade, além dos benefícios previdenciários, a 
assistência médica aos trabalhadores segurados e seus familiares. (SOUTO-DE-MOURA; SOUTO-DE-
MOURA, 1997) 
 
11

 Para Rocanlli (2003) o modelo curativo-privatista, realizado através das CAPS e da medicina liberal, 

privilegiam a abordagem individual e medicalizante dos problemas de saúde negando a relação da 
doença com as condições de vida dos indivíduos e coletividade. 
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estatal nas políticas públicas populistas, o que concedeu ao presidente o 

apelido de “pai dos pobres” (SOUTO-DE-MOURA; SOUTO-DE-MOURA, 1997). 

As principais características desse período são os deslocamentos do 

pólo dinâmico da economia para os centros urbanos; promoção do êxodo rural, 

especialmente da região nordeste para os centros econômicos do país, 

contribuindo para o crescimento urbano de forma precária e desordenada e a 

proliferação das favelas; o estabelecimento do salário mínimo; a construção da 

Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco e da Siderúrgica de Volta 

Redonda; a criação do Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio e do 

Ministério da Educação e Saúde; promulgação de leis trabalhistas; a vinculação 

dos sindicatos à estrutura do Estado; dentre outras. 

No que concerne à saúde, acresce-se aos problemas existentes, outros 

decorrentes da inserção no processo produtivo industrial e das condições 

precárias no modo de viver a vida, tais como: acidentes de trabalho, doenças 

profissionais, estresse, desnutrição, verminoses e muitos outros. 

A prioridade do sistema de saúde era manter os corpos aptos ao 

trabalho e, para isso, valia-se da assistência médica previdenciária, que a partir 

de 1933, transformou as CAPS em IAPs – Institutos de Aposentadoria e 

Pensões. A gestão dos IAPs ficava a cargo do Estado, que nomeava seu 

presidente, bem como, os representantes dos trabalhadores e patrões. O 

centralizador dos recursos era o Estado, mesmo o financiamento sendo 

tripartite, ou seja, com participação dos empregados, empregadores e o próprio 

Estado. 

A política de saúde adotada reforçava a antiga dicotomia: as ações de 

caráter coletivo, que seguiam o modelo sanitarista campanhista, ficava sob a 

gestão do Ministério da Educação e Saúde, e as ações de cunho curativo e 

individual eram vinculadas aos IAPs, o que fortalecia a dualidade do modelo 

assistencial. Continuava, porém, uma assistência diferenciada para a 

população de maior poder aquisitivo, que podia comprar os serviços privados 

de saúde integrantes da medicina liberal crescente. Para a maioria da 

população, que não era vinculada à previdência, existiam apenas escassos 

serviços públicos e das instituições de caridade, além das práticas populares 

de tratamento. 
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O Período da Redemocratização ou Desenvolvimentista é marcado pelo 

fim da segunda guerra mundial, que traz em seu bojo, o enfraquecimento dos 

regimes ditatoriais e um clima de democratização mundial. Nesse contexto, 

opositores do regime impõem a deposição do presidente Getúlio Vargas, em 29 

de outubro de 1945.  

Deposto Vargas, ocorre no país eleições para presidente e para a 

Assembléia Constituinte, seguindo-se a consolidação do populismo 

nacionalista, o pluripartidarismo de caráter nacional e maior efervescência 

social.  

O governo de Eurico Gaspar Dutra, aprova a quarta constituição, 

mantendo o regime presidencialista e os direitos trabalhistas estabelecidos por 

Vargas. Dutra, alinha-se à política dos Estados Unidos da América em 

oposição aos países socialistas. No decorrer do seu mandato, intervém nos 

sindicatos e partidos, declara ilegal o Partido Comunista Brasileiro, governa 

com um Congresso representante da classe dominante e congela os salários 

dos trabalhadores (ESCOREL; TEIXEIRA, 2008). 

O Presidente Dutra lançou o Plano Salte (Saúde, Alimentação, 

Transporte e Energia) destacando a saúde como uma de suas prioridades, o 

que não se consolidou na prática. 

Segue-se o mandato de Getúlio Vargas, que retorna ao poder por meio 

de eleições diretas e reforça a dicotomia do sistema de saúde através do 

sanitarismo campanhista que revigora seu caráter centralizador e autoritário no 

âmbito da saúde pública. Expande-se, também, a assistência médica em todos 

os IAPs, generalizando os direitos que diferiam, entre os Institutos mediante a 

capacidade reivindicativa e de organização de cada categoria (LUZ, 1995). 

Em 1953, há a separação do Ministério da Saúde, independente da área 

da Educação, o que já era debatido há algum tempo pelos dois grupos de 

sanitaristas: os que defendiam a manutenção do tradicional modelo do 

sanitarismo campanhista e a prática higienista da Fundação SESP12; e os que 

desenvolviam a corrente de opinião do sanitarismo desenvolvimentista, sob o 

                                                           
12

 A Fundação Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) foi criada em 1942 e financiada por 

americanos interessados na exploração da borracha na Amazônia. Além do combate à malária, a 
Fundação SESP desenvolveu outras ações de saúde pública nas regiões norte e nordeste do país e 
outras áreas de interesse para a economia (ROCANLLI, 2003). 
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argumento da relação entre o nível de saúde da população e o grau de 

desenvolvimento econômico do país. 

O mandato de Vargas foi acompanhado de intensos conflitos políticos 

entre os Nacionalistas e os Desenvolvimentistas – os primeiros, defendiam o 

desenvolvimento do país sem o capital estrangeiro; os segundos, diziam que a 

entrada do capital estrangeiro seria importante para o deslanche industrial no 

Brasil. Diante das pressões, e prestes a ter que renunciar ao cargo de 

presidente, Vargas suicidou-se em 1954, deixando uma carta em que dizia “[...] 

saio da vida para entrar na história [...]”. 

Seguindo-se ao governo Vargas, Juscelino Kubitschek conduz o país de 

1956 a 1960, e promove grandes transformações econômicas com a aquisição 

de capital estrangeiro e põe em ação o Plano de Metas, cuja síntese é a 

construção de Brasília como sede da nova capital.  

Neste momento, a ênfase é dada ao desenvolvimento e as políticas 

sociais são vistas como paliativas. Nesse contexto, a saúde pública continua 

sendo desvalorizada e assiste-se ao fortalecimento do modelo de assistência 

médica curativa, através dos IAPs. Surgem paralelamente, a construção de 

hospitais específicos a categorias que detinham maior poder de barganha, e 

pressão sobre o poder público. Foi este o início da ampliação do modelo 

médico-assistencial privatista, que se tornou hegemônico dos anos 60 aos 80 

(LUZ, 1995). 

A política no país apresenta situação de extrema turbulência, e Jânio 

Quadros vence as eleições, renunciando, em 1961. Desse modo, a condução 

do país cabe ao vice-presidente eleito, João Goulart, que conta com forte 

oposição da elite nacional visto defender reformas de base e a construção de 

políticas sociais que favoreçam aos brasileiros. 

Entretanto, não interessava aos militares, a burguesia industrial e a elite 

nacional, manter no poder alguém que ia de encontro aos seus anseios de 

crescimento desenfreado atrelado a lucros exorbitantes destas classes, 

portanto, foi gestado o golpe das forças armadas que se concretizou em 31 de 

março de 1964, instaurando–se a ditadura militar, que perdurou até 

1985(ESCOREL; TEIXEIRA, 2008). 

O Período do Regime Militar que perdurou por 20 anos, caracterizou-se 

por conjunturas específicas, sendo a primeira fase de 1964 a 1968: 
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institucionalização da ditadura; a segunda fase de 1968 a 1974: expansão da 

industrialização com capital internacional, ou período do milagre brasileiro; a 

terceira fase de 1974 a 1984: crise econômica, regime militar e abertura 

política. 

No campo da saúde, implantou-se, de modo gradual e intenso, um 

sistema de saúde caracterizado pelo predomínio financeiro das instituições 

previdenciárias e por uma burocracia técnica, que priorizava a mercantilização 

da saúde. Uma das principais ações deste governo foi a unificação dos IAPs, 

com a criação do Instituto Nacional de Previdência e Assistência Social (INPS), 

subordinado ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, com 

responsabilidade pelos benefícios previdenciários e pela assistência médica 

aos segurados e seus familiares (ESCOREL; NASCIMENTO; EDLER, 2005). 

Destaca-se que até 1964, a assistência médica previdenciária era 

prestada pelos hospitais, ambulatórios e consultórios médicos da rede de 

serviços próprios dos Institutos, passando-se a partir de então, à contratação 

prioritária dos serviços privados de saúde. Esse intenso “investimento” na 

compra de serviços privados de saúde, expandiu a medicina de grupo, 

orientada para a comercialização da saúde e o lucro.  

Nesse momento, as ações de saúde pública eram incipientes, 

reduzindo-se ao controle e erradicação de algumas endemias comandadas 

pela Superintendência de Campanhas de Saúde Pública – SUCAM.  

Em 1974, foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social 

responsável a partir daí pelo sistema previdenciário, que foi desvinculado do 

Ministério do Trabalho, o que não traz mudanças na suas características 

essenciais: privilegio do modelo clínico de caráter individual, curativo e 

especializado em detrimento das ações coletivas e de saúde pública; expansão 

do complexo médico-assistencial privado, composto pelo hospital, pela 

indústria farmacêutica e de equipamentos médico-hospitalares e pela medicina 

de grupo; lógica lucrativa do setor saúde; desigualdade de acesso e 

diferenciação no atendimento de acordo com a clientela, além da exclusão de 

parcela importante da população de atendimento à saúde (OLIVEIRA; 

TEIXEIRA, 1986; ESCOREL; TEIXEIRA, 2008). 
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Esse modo de fazer saúde, contribuiu para elevar os gastos 

previdenciários, e fortalecer a dicotomia, entre atenção preventiva e atenção 

curativa.  

No final dos anos 70, a crise do setor previdenciário torna-se 

insustentável e é favorecida pelo alto custo da assistência, que é complexa, 

pouco resolutiva, e insuficiente para a demanda; pela menor arrecadação 

financeira em tempos de crise econômica; e pelos desvios dos recursos, 

alimentados pela ânsia de lucro do setor privado.  

Assim, cresce a insatisfação da sociedade, com o sistema de saúde, e 

surge um clima propício para a expansão dos movimentos sociais, os quais 

denunciam a ineficiência das estruturas de saúde e previdência vigentes, 

reivindicando serviços de saúde de qualidade e lutando por melhores 

condições de vida para a população brasileira, especialmente, a parcela menos 

favorecida econômica, política e socialmente. 

Em 1975, a crise da saúde foi discutida na V Conferência Nacional de 

Saúde. Foram abordados os problemas inerentes ao setor, o que ocasionou a 

apresentação de uma proposta, por parte do Governo Federal, da criação de 

um Sistema Nacional de Saúde, através da lei 6.299, que definia as atribuições 

dos diversos ministérios envolvidos com a questão da saúde, além daquelas 

específicas para as instâncias federal, estadual e municipal. Esta proposta não 

foi aceita e o governo dá continuidade a sua intervenção, através de alguns 

programas verticais, a saber: Programa Materno-Infantil, Programa Nacional de 

Imunização, Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, Sistema de 

Vigilância Epidemiológica, entre outros (PAIM, 2003). 

Por sua vez, a política econômica dos anos do regime militar trouxe 

como principais conseqüências: concentração de renda, arrocho salarial, 

redução do poder de compra do salário mínimo, aumento de preços, colapso 

dos serviços públicos de saúde e transporte, além de precárias condições de 

vida da população brasileira (ESCOREL, 2008). Essa situação reflete-se nas 

altas taxas de morbidade e mortalidade, por doenças endêmicas e algumas 

epidemias ainda persistentes, altas taxas de morbidade e mortalidade materna 

e infantil, entre outras doenças de massa resultantes e/ou agravadas pelas 

condições de vida e trabalho. Ressalta-se que neste mesmo período, há um 
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aumento significativo das mortes por doenças cardiovasculares e por 

neoplasias (PAIM, 2008). 

Em 1978 realiza-se a Conferência de Alma Ata, na qual se discute o 

conceito da Atenção Primária à Saúde, e os princípios da medicina 

comunitária, que preconizava a desmedicalização, o autocuidado de saúde, a 

atenção primária realizada por não profissionais de saúde, e a participação da 

comunidade, dentre outros.  

Esta concepção de fazer saúde encontra apoio nos movimentos sociais 

que buscam uma atenção à saúde que atenda as reais necessidades da 

população brasileira. Desse modo, uma abundante produção acadêmica passa 

a apresentar severas críticas ao modelo assistencial vigente, bem como a 

fundamentação teórica, quanto à determinação social da saúde-doença, além 

de alternativas para reestruturação do sistema de saúde, partindo da 

concepção de saúde como direito de cidadania (ESCOREL, 2008; PAIM, 2008; 

MENDES, 2004). 

São muitos os acontecimentos que permeiam a crise do regime militar, 

destacando-se a vitória do Movimento Democrático Brasileiro - MDB que, no 

processo eleitoral de 1974, sai vitorioso das eleições, tanto para cargos 

legislativos, quanto para a prefeitura da maioria das cidades, 

consubstanciando-se o processo de redemocratização do país, que culmina 

com a Lei da Anistia em 1977.  

Esse processo de construção da redemocratização do país, possibilitou 

o fortalecimento do debate, e o surgimento de propostas para reformulação do 

setor saúde, destacando-se o PREV-SAÚDE13 que foi discutido na VII 

Conferência Nacional de Saúde, ocorrida no governo de João Batista 

Figueiredo. 

Atendendo as reivindicações do movimento popular o governo federal 

cria, em 1981, o Conselho Consultivo de Administração da Saúde 

Previdenciária – CONASP, o qual tornou viável a criação das Ações Integradas 

em Saúde - AIS, em 1983. Este programa tinha como objetivo, articular todos 

                                                           
13

 O Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde – PREV-SAÚDE visava uma reorientação do 

sistema de saúde vigente, através da integração dos dois ministérios (Saúde e Previdência) e as 
secretarias estaduais e municipais de saúde. Propunha-se à extensão da cobertura dos serviços a toda a 
população, com ênfase na atenção primária à saúde e na participação comunitária. 
 



74 

 

os serviços que prestavam assistência à saúde da população de uma região, e 

integrar as ações preventivas e curativas com vistas à integralidade da 

atenção. Através das AIS, o INAMPS repassava 10% para as Secretarias 

Estaduais de Saúde, propiciando a expansão dos serviços de saúde de 

atenção básica. 

Mas, a alta inflação conjugada a forte recessão econômica, envolvia os 

últimos anos do período militar e contribuía para o aumento da participação 

social, pois os sindicatos estavam fortalecidos e havia oposição política. Estas 

configurações culminaram, em 1984, com o Movimento das Diretas Já, que 

resultou na Emenda Dante de Oliveira14, que infelizmente não foi aprovada. 

O Período da Nova República iniciou-se com a posse de José Sarney 

como presidente, visto que Tancredo Neves veio a falecer, antes de ser 

legalmente certificado, como Presidente da República Federativa do Brasil. 

Foi durante esse período que ocorreu a VIII Conferência Nacional de 

Saúde15, na qual se gestou o Sistema Único de Saúde, através da Reforma 

Sanitária16. 

Enquanto se elaborava o arcabouço jurídico do SUS no processo 

constituinte, o decreto nº 94.657, de 20 de julho de 1987, transformava as AIS 

no Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde – SUDS, a ser implantado 

                                                           
14

 A Emenda Dante de Oliveira buscava garantir eleições diretas para presidente mas não foi aprovada e, 
em janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral escolheu Tancredo Neves para concorrer a presidência da 
República como adversário de Paulo Maluf. 
 
15

 Realizada em Brasília em 1986, com a participação dos diversos movimentos sociais, movimentos 
populares de saúde, trabalhadores, usuários, estudantes e intelectuais da saúde, parlamentares, 
sindicatos, entre outros. Neste evento foram discutidos – com conflitos e contradições inerentes a todo o 
processo de construção de uma nova proposta – os princípios e diretrizes da Reforma Sanitária, 
destacando-se: o conceito ampliado de saúde, o reconhecimento da saúde como direito de todos e dever 
do estado, a criação do SUS, a descentralização e hierarquização dos serviços, a atenção integral às 
necessidades de saúde da população e a participação popular (PAIM, 2003; ESCOREL; TEIXEIRA, 
2008). 
 
16

 A Reforma Sanitária refere-se ao projeto articulado ao longo dos anos 70 e 80 no Brasil, na perspectiva 

de reformulação do sistema de saúde que tinha como principal característica a assistência médica 
curativa fortemente vinculada ao setor privado e lucrativo, eminentemente excludente, curativo, pouco 
resolutivo e dispendioso. Este projeto preconizava a criação do Sistema Único de Saúde e sua defesa era 
encaminhada pelo movimento sanitário que aglutinava diversos atores sociais.  Propunha ainda, a 
transformação da relação entre Estado e sociedade, com clara defesa da participação social de forma 
institucionalizada nos rumos da política de saúde e pela construção da cidadania; apresentava como uma 
de suas principais proposta a universalização do direito à saúde, compreendida como qualidade de vida e 
um modelo de atenção com ênfase na integralidade. Embora a maior parte das propostas discutidas e 
encaminhadas pelo Movimento da Reforma Sanitária tenha sido inscrita no capítulo da saúde na 
Constituição de 1988 a luta pela implementação do SUS é contínua visto encontrar barreiras estruturais e 
conjuntura desfavorável à consolidação do SUS, manifestadas nas dificuldades de financiamento e 
repasses de recursos para sua universalização e integralidade, desde o seu nascimento e com 
persistência nos dias atuais. 
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por meio de convênio entre os governos federal, estadual e municipal. O SUDS 

significou algum avanço, possibilitando a formação dos conselhos estaduais e 

municipais de saúde, a descentralização de recursos e poder da esfera federal 

para a estadual; além do esvaziamento do INAMPS e o aumento (apesar de 

insipiente) da cobertura de serviços de saúde para a população (ANDRADE et 

al, 2001). 

No tocante a área da saúde, foi com a promulgação da Constituição 

Federal, em 1988, onde foi aprovado o SUS, que houve a incorporação da 

maioria dos princípios e diretrizes da Reforma Sanitária, que os brasileiros 

tanto lutaram e sonharam na perspectiva de garantir o  acesso à saúde de 

qualidade e gratuita. Apresentamos abaixo um quadro que demonstra a forma 

como deveria ser implementado o SUS em todo o território nacional. 

Quadro 2 – Síntese dos Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde 

SÍNTESE DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO SUS 

Universalidade Assegura o acesso a toda a população de saúde, em 

todos os níveis de assistência, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie. 

Equidade Preconiza que a disponibilidade de serviços de saúde 

considere as diferenças entre os grupos populacionais e 

indivíduos, de modo a priorizar aqueles que apresentam 

maior necessidade em função da situação de risco e das 

condições de vida e saúde, defendendo-se um princípio 

de justiça social na busca de correção das iniqüidades 

sociais e em saúde. 

Integralidade É compreendida como “[...] um conjunto articulado e 

contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigido para cada caso, em todos 

os níveis de complexidade do sistema.” (BRASIL, 1990). 

Para tanto, preconiza-se a articulação entre a prevenção, 

a promoção e a recuperação no cuidado prestado a cada 

cidadão que utiliza os serviços do SUS, além de ações 

intersetoriais para o alcance de melhores níveis de saúde 

individual e coletiva.  
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Descentralização Entendida como uma redistribuição das 

responsabilidades, quanto às ações e serviços de saúde 

entre os três níveis de governo – federal, estadual e 

municipal, estabelecendo-se a descentralização político 

administrativa, com direção única em cada esfera do 

governo, com ênfase na municipalização e na 

regionalização e hierarquização da rede de serviços de 

saúde (BRASIL, 1990). 

Regionalização Refere-se à forma de organização do sistema de saúde 

com base territorial e populacional e visa uma adequada 

distribuição de serviços para a promoção da equidade de 

acesso, otimização dos recursos e racionalidade dos 

gastos. 

Hierarquia Preconiza-se a organização do sistema de saúde por 

níveis de atenção de complexidade crescente com fluxos 

assistenciais, estabelecidos entre os serviços, de modo a 

garantir assistência integral e resolutiva à população. O 

acesso da população à rede deve iniciar-se pelo serviço 

de atenção básica que necessita estar qualificada para 

atender e resolver os principais problemas de saúde, 

encaminhando-se para outros níveis de atenção, os 

casos cuja resolução necessita de serviços de maior 

complexidade tecnológica. 

Participação e 

controle social 

Garante a participação da população, por meio de suas 

entidades representativas, no processo de formulação 

das políticas públicas de saúde, do controle e de sua 

execução. De acordo com a Lei 8.142/90 a participação 

no SUS se dá por meio das Conferências de Saúde e 

dos Conselhos de Saúde. Os Conselhos Municipais de 

Saúde representam instâncias de participação popular de 

caráter permanente e deliberativo sobre os rumos das 

políticas públicas de saúde nas três esferas de governo 

(municipal, estadual e federal) e são constituídos por 
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representantes dos usuários, dos trabalhadores e 

prestadores dos serviços. As Conferências Nacionais de 

Saúde também são instâncias de participação e controle 

social do SUS e devem acontecer a cada quatro anos 

com a representação dos vários segmentos (usuários, 

trabalhadores e prestadores de serviços) para avaliar a 

situação de saúde e discutir as diretrizes e rumos da 

política de saúde no país. Também participam do 

controle social do SUS o Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional 

de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS). 

 

Entretanto, como anteriormente mencionado, este fato, por si só, não 

garante a regulamentação, implementação e concretização das propostas 

contidas na Carta Magna, visto o país viver um período de intensa instabilidade 

econômica, altas taxas de inflação, influência da conjuntura internacional 

neoliberal, e o recuo dos movimentos sociais. O governo de Fernando Collor de 

Melo foi marcado por uma profunda recessão que geraram altas taxas de 

desemprego e de insatisfação popular. 

Este governo reduziu em quase 50% os recursos para a saúde, no que 

foi acompanhado pelos gestores estaduais, que também reduziram sua 

participação orçamentária para o setor, o que foi consubstanciado pelo seu 

sucessor, Itamar Franco.  

Foi nessa conjuntura social, política e econômica que Fernando 

Henrique Cardoso é eleito e mantém-se como presidente de 1995 até 2002. 

Aprovou no Congresso Nacional a quebra dos monopólios estatais e eliminou 

as restrições ao capital estrangeiro. Ampliou a política de privatizações das 

estatais e propôs mudanças tributárias, fiscais, da previdência social e dos 

direitos trabalhistas.  

Ressalta-se alguns avanços no seu governo através da criação de 

políticas assistencialistas tais como: programa bolsa-escola, vale-gás e bolsa 

alimentação, que visavam transferir renda para a população mais pobre do 

país. 
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Piovesan (2002, p. 32) afirma que  

 

 

Avanços significativos foram alcançados nas áreas da educação, 
saúde (com a distribuição gratuita de medicamentos contra a AIDS e 
a criação dos remédios genéricos, vendidos a preços baixíssimos) e 
principalmente na questão agrária (com a implementação de um 
sólido programa de reforma agrária).  
 
 

Entretanto, tais medidas não trouxeram mudanças significativas na 

forma de se fazer saúde no Brasil, antes reforçaram o modelo conservador em 

saúde, com a implantação distorcida do SUS e o apoio ao modelo médico-

assistencial privatista, o que contribuiu para a ampliação de diversas 

modalidades de assistência médica supletiva, com interesse de lucro na saúde, 

tais como: medicina de grupo, cooperativas médicas e seguro-saúde, 

evidenciando o florescimento do projeto conservador antagônico à política 

pública de saúde, defendida pela reforma sanitária.  

A escolha de um presidente cujo passado demonstrava seu 

compromisso com a construção de um país mais igualitário para os brasileiros 

foi realizada e Luís Inácio Lula da Silva é eleito com intensa maioria de votos. 

Seu governo explicitou contradições, principalmente, de ordem social, 

que foram minimizadas através de uma série de ações cujo objetivo precípuo 

era a extinção da miséria no país. 

Neste sentido, parte do orçamento do Governo Lula foi aplicado em 

programas de caráter social e, dentre estes destacamos: 

 Bolsa Família: provê famílias em estado de pobreza bem como as que 

estão em um nível baixíssimo de pobreza. É um dos programas mais 

visíveis do governo Lula e o que lhe garante um alto índice de 

aprovação; 

 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti): visa retirar crianças 

e adolesce3ntes com faixas etárias entre 07 e 15 anos de trabalhos que 

tragam perigo para sua saúde e segurança; 

 Luz para todos: objetiva fornecer energia elétrica para moradores das 

áreas rurais; 

 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos: contempla pessoas 

com 15 anos ou mais, em parceria com Estados, municípios, 
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universidades, empresas privadas, organizações não-governamentais, 

corporações internacionais e instituições civis, todas voltadas contra o 

analfabetismo; 

 ProUni: o Programa Universidade para Todos tem como meta 

possibilitar a admissão de jovens – com baixa renda – no ensino 

superior, por meio de bolsas de estudo integrais ou parciais. 

Na realidade, política econômica, do governo Lula, prioritariamente 

objetivava o favorecimento dos interesses do capital financeiro nacional e 

internacional mantendo 

  

[...] os juros atrelados às metas de inflação (o que provocou sua 
permanência em níveis extremamente elevados); aprofundou o 
esforço de geração de superávit primário com vista ao pagamento do 
serviço da dívida e comandou um crescimento pífio e errático da 
economia, fundado principalmente nas exportações do agribusiness. 
Foi nos seus três primeiros anos de gestão que as cinco maiores 
instituições bancárias auferiram um lucro de 26%, superior ao 
ocorrido nos oito anos de seu antecessor (MARQUES, 2007, p. 16). 
 

 

Por outro lado, durante sua gestão, implementou uma série de iniciativas 

e programas governamentais direcionadas aos segmentos mais pobres da 

população brasileira, que não tinha acesso às políticas públicas. Nesse sentido, 

Marques (2007, p. 22), afirma que a política social do governo Lula, apesar de 

implícita,  

 

 

[...] encaminha- se para transformar a proteção social garantida pelo 
Estado em uma proteção de mínimos, o que fica evidente quando da 
insistência nos fundos de pensão (para os trabalhadores do setor 
privado e para os funcionários públicos), na preocupação em 
desvincular os recursos da Seguridade Social e nas constantes 
tentativas de redução do orçamento do SUS. A garantia de uma 
renda familiar mínima, financiada com recursos de impostos, 
colocaria em questão a definição dos mínimos. 

 

 

Nesse sentido, não podemos, deixar de reconhecer que ocorreram 

alguns avanços no setor da saúde, como a Estratégia de Saúde da Família - 

ESF e o Pacto pela Saúde, ambos integrantes do PLANO NACIONAL DE 

SAÚDE (Portaria No 2.607/2004). 
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A Estratégia Saúde da Família, denominada anteriormente de Programa 

Saúde da Família – PSF17, detém uma importância inegável para a 

reorganização do modelo assistencial através da implementação dos princípios 

e diretrizes do SUS, com vistas a melhorar e ampliar o atendimento à 

população. 

A ESF, caracteriza-se como porta de entrada de um sistema 

hierarquizado e regionalizado de saúde, constituído por um território definido, 

com uma população delimitada, sob a sua responsabilidade. Visa intervir, sobre 

os fatores de risco aos quais as comunidades estão expostas, por meio da 

assistência integral, permanente e de qualidade e da realização de atividades 

de educação e promoção da saúde. É seu papel, estabelecer vínculos de 

compromisso e co-responsabilidade com a população, estimulando a 

organização das comunidades para exercer o controle social das ações e 

serviços de saúde. A saúde da Família, deve utilizar-se de sistemas de 

informação, para o monitoramento e a tomada de decisões. 

Atua de forma intersetorial, por meio de parcerias estabelecidas com 

diferentes segmentos sociais e institucionais, de modo a ampliar o potencial de 

intervenção em situações que transcendem os limites do setor saúde. 

A ESF constitui-se em importante ferramenta na atenção à saúde do 

idoso, visto este ser, um grupamento a que esta deve dar especial atenção, em 

decorrência das fragilidades, que vão se acumulando a partir do aumento 

progressivo da idade, o que acarreta disfunções orgânicas e funcionais que 

debilitam e limitam estes indivíduos. 

Os avanços ocorridos nos últimos vinte anos, no processo de 

institucionalização do SUS (Brasil (2006), proporcionaram um maior contato do 

sistema com a realidade social, política e administrativa do país, além das 

especificidades regionais, resultando em alguns desafios para os gestores. 

Entre tais desafios, a superação da fragmentação das políticas e programas de 

                                                           
17

 Criado em 1994 o Programa Saúde da Família é definido como um modelo de assistência à saúde que 

visa desenvolver ações de promoção e proteção à saúde do indivíduo, da família e da comunidade, 
utilizando o trabalho de equipes de saúde, responsáveis pelo atendimento na unidade local de saúde e na 
comunidade, no nível de atenção primária. (MARTINS, 1997; BRASIL, 1994). A população alvo 
corresponderia, prioritariamente, aos residentes das áreas de risco social delimitadas pelo Mapa da Fome 
elaborado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – IPEA em 1993, de acordo com as 
características geográficas e a distribuição da população em cada município e com apoio financeiro 
firmado por meio de convênios.(PELLIANO, 1993). 
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saúde, por meio da organização de uma rede regionalizada e hierarquizada de 

ações e serviços, e da qualificação da gestão.  

Frente a isso, surge então o Pacto pela Saúde, a partir da Portaria nº 

399/GM, de 22 de fevereiro de 2006 (BRASIL, 2006), como uma ferramenta de 

responsabilização pública de cada esfera governamental, na consolidação do 

SUS. Divide-se em três partes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e 

Pacto de Gestão do SUS. 

O Pacto pela Vida, retrata o compromisso firmado entre os gestores do 

SUS, em relação às prioridades que apresentam impacto sobre a saúde da 

população brasileira. As prioridades traçadas do Pacto pela Vida são: 

 Saúde do Idoso 

 Controle do câncer do colo do útero e de mama 

 Redução da mortalidade infantil e materna 

 Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e 

endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e 

influenza 

 Promoção da saúde 

 Fortalecimento da atenção básica 

O Pacto em Defesa do SUS, tem como objetivo discutir a questão da 

saúde pública e da repolitização do SUS, buscando a consolidação da política 

pública de saúde como política de Estado e não de governo (CONASS, 2006). 

Nessa perspectiva, as ações propostas são: 

 Articulação e apoio à mobilização social pela promoção e 

desenvolvimento da cidadania; 

 Estabelecimento de diálogo com a sociedade; 

 Ampliação e fortalecimento de relações com os movimentos sociais; 

 Elaboração e publicação da carta dos direitos dos usuários do SUS; 

 Regulamentação da Emenda Constitucional nº 29 pelo Congresso 

Nacional, com aprovação do Projeto de Lei nº 01/03; 

 Aprovação do orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três 

esferas de gestão. 
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Por fim, o Pacto de Gestão do SUS descreve nove eixos de ação, 

baseados nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, a partir dos 

quais, o documento propõe-se a definir as responsabilidades sanitárias de cada 

instante governamental. São eles: 

 

 Descentralização 

 Regionalização 

 Financiamento do SUS 

 Planejamento do SUS 

 Programação Pactuada Integrada – PPI 

 Regulação da Atenção à Saúde e Regulação Assistencial 

 Participação e Controle Social 

 Gestão do Trabalho 

 Educação na Saúde 

 

Todos essas etapas para consolidação do SUS, e as lutas 

empreendidas nesse sentido, repercutiram positivamente na busca de uma 

atenção de qualidade para os idosos, o que se concretizou em ações que 

serão descritas a seguir. 

Cronologicamente, a primeira inserção da temática sobre a saúde do 

idoso, no Brasil, foi na Reforma Sanitária em 1986, e posteriormente fez parte 

das propostas contidas na Constituição Federal de 1988, como afirmado 

anteriormente. Esta disposição fez surgir a Política Nacional do Idoso, em 

1994, que originou em 1999, a Política de Saúde do Idoso. 

A Lei Orgânica da Saúde – nº 8.080/90 e a Lei 8.842/94 asseguram à 

população Idosa e em processo de envelhecimento, uma política que atenda 

integralmente suas necessidades de saúde, considerando o uso da 

epidemiologia para a fixação de prioridades. 

Desse modo, esta política apresenta como diretrizes:  

 

 A promoção do envelhecimento saudável; 

 A manutenção da capacidade funcional; 

 A assistência às necessidades de saúde do idoso; 
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 A reabilitação da capacidade funcional comprometida; 

 A capacitação de recursos humanos especializados; 

 O apoio ao desenvolvimento de cuidados informais; e, 

 O apoio a estudos e pesquisas. 

 

Estas diretrizes são descritas no documento, bem como, as 

responsabilidades institucionais que são pactuadas entre os diversos 

ministérios, e os gestores municipais, estaduais e federais. 

No tocante a promoção do envelhecimento saudável, se afirma que este 

será conseguido mediante a adoção precoce de hábitos saudáveis de vida, e 

eliminação de comportamentos nocivos à saúde.  

 

 

Entre os hábitos saudáveis, deverão ser destacados, por exemplo, a 
alimentação adequada e balanceada; a prática regular de exercícios 
físicos; a convivência social estimulante; e a busca, em qualquer fase 
da vida, de uma atividade ocupacional prazerosa e de mecanismos 
de atenuação do estresse. Em relação aos hábitos nocivos, 
merecerão destaque o tabagismo, o alcoolismo e a automedicação. 
Tais temas serão objeto de processos educativos e informativos 
continuados, em todos os níveis de atuação do SUS, com a utilização 
dos diversos recursos e meios disponíveis, tais como: distribuição de 
cartilhas e folhetos, bem como o desenvolvimento de campanhas em 
programas populares de rádio; veiculação de filmes na televisão; 
treinamento de agentes comunitários de saúde e profissionais 
integrantes da estratégia de saúde da família para, no trabalho 
domiciliar, estimular os cidadãos na adoção de comportamentos 
saudáveis. Ênfase especial será dada às orientações dos idosos e 
seus familiares, quanto aos riscos ambientais, que favorecem quedas 
e que podem comprometer a capacidade funcional destas pessoas. 
Deverão ser garantidas aos idosos, assim como aos portadores de 
deficiência, condições adequadas de acesso aos espaços públicos, 
tais como rampas, corrimãos e outros equipamentos facilitadores 
(BRASIL, 1999). 
 
 
 
 

Nota-se, que os eventos de promoção do envelhecimento saudável, 

necessitam do compromisso dos trabalhadores da Estratégia Saúde da 

Família, e sua articulação com órgãos intersetoriais, ou seja, que atuem com a 

secretaria da saúde, para o planejamento de ações, que dêem conta dessa 

problemática que influencia diretamente o processo saúde-doença dos idosos.  
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A equipe da ESF, também é co-responsável pelas demais diretrizes da 

Política de Saúde do Idoso, visto estar mais próxima da comunidade, e 

conhecer os problemas a que estão sujeitos os indivíduos de sua área adscrita. 

No tocante a manutenção da capacidade funcional, esta se dá através de duas 

ações complementares, a saber: prevenção de agravos à saúde e detecção 

precoce de problemas de saúde potenciais ou já instalados, cujo avanço 

poderá pôr em risco as habilidades e autonomia dos idosos. 

As ações de prevenção na atenção básica são realizadas através de: 

vacinas, o rastreamento precoce de danos auditivos, visuais e proprioceptivos; 

utilização dos protocolos próprios para situações comuns entre os idosos, tais 

como, riscos de queda, alterações do humor e perdas cognitivas; cuidados com 

os dentes, preservando-os e evitando perdas dentárias, bem como, de outras 

afecções da cavidade bucal; cautela com a alimentação, vendo se está sendo 

balanceada no intuito de evitar deficiências nutricionais; avaliação das 

capacidades e habilidades funcionais no ambiente domiciliar com vistas à 

prevenção de perda de independência e autonomia; atenção para que não 

ocorra isolamento social, com a criação de oportunidades sociais, como clubes, 

grupos de convivência, associação de aposentados, entre outros. 

Na Portaria 1395/GM (BRASIL, 1999) que trata da Política de Saúde do 

Idoso há a afirmação de que a assistência à saúde desse grupamento 

específico, deverá dar-se nos âmbitos ambulatorial, hospitalar e domiciliar. 

Sabe-se que para dar conta da atenção domiciliar, foi regulamentada a Portaria 

2.529, de 19 de outubro de 2006 (BRASIL, 2006), que institui a Internação 

domiciliar no âmbito do SUS, e que, na maioria do território brasileiro não se 

concretizou. No município de Mossoró, especialmente, a ESF não absorveu 

esta como uma de suas atividades cotidianas ocorrendo, quando muito, a visita 

aos idosos acamados e acompanhamento de sua condição geral, através de 

seus cuidadores familiares.  

Cronologicamente, o direito que foi garantido ao idoso, após a Política 

de Saúde do Idoso, foi a Portaria 73, de 10 de maio de 2001 (BRASIL, 2001), 

que estabelece os padrões mínimos de financiamento de serviços e programas 

de atenção à pessoa idosa. Em tal portaria, fica definido além do significado, o 

que compete a cada uma das modalidades responsáveis pelo cuidado ao 

idoso, a saber: residência temporária, família natural, família acolhedora, 
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republica, centro de convivência, centro dia, casa lar, assistência 

domiciliar/atendimento asilar e atendimento integral institucional. 

Destas modalidades de atenção, a que encontramos mais comumente 

no nosso cotidiano, é a família natural sendo esta  

 

 

[...] entendida como um conjunto delimitado de relações sociais 
baseadas em elos de sangue, adoção e aliança socialmente 
reconhecidos, reconhecimentos este que tanto pode ser costumeiro 
como legal. Enquanto instituição pode ser entendida como um 
conjunto de normas e regras, historicamente constituídas, que regem 
as relações de sangue, adoção, aliança, definindo a filiação, os 
limites do parentesco e outros fatos presentes (BRASIL, 2001, p.24).  

 

 

De acordo com este documento, para que o idoso permaneça na sua 

família natural, esta deve ter condições de prover suas necessidades mínimas 

e, caso isso não ocorra, caberá ao poder público assegurar esse direito. 

Sabemos, entretanto, que contrariamente a esta portaria, o que acontece de 

fato, é que, a grande maioria dos idosos brasileiros, contribui efetivamente com 

a renda da família e seu próprio sustento.  

As Redes Estaduais de Assistência ao Idoso, teve sua criação em 12 de 

abril de 2002 (BRASIL,2002), a partir da necessidade visualizada pelo 

Ministério da Saúde, em prover os estados e municípios de um Centro de 

Referência em Atenção à Saúde do Idoso, ou seja, uma unidade hospitalar que 

disponha de condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos 

humanos adequados para prestar assistência à saúde dos idosos, de forma 

integral e integrada. Deve dispor, além de internação hospitalar, ambulatório 

especializado em saúde do idoso, Hospital-Dia, Geriátrico e assistência 

domiciliar de média complexidade, e a capacidade de se constituir em 

referência para a Rede Estadual de Assistência à Saúde do Idoso. 

As diretrizes assistenciais dos Centros de Referência, devem estar em 

conformidade com as dispostas pela Política Nacional de Saúde do Idoso. 

No Estado do Rio Grande do Norte, o Centro de Referência em Saúde 

do Idoso, é o Hospital Universitário Onofre Lopes, localizado na capital Natal, 

sendo este o lugar para onde devem ser referenciados todos os idosos que 
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apresentarem problemas de saúde, cuja resolução não seja possível em nível 

local. 

O Estatuto do Idoso, conforme apresentado, se constituiu como uma 

grande conquista dos idosos e a partir de sua aprovação foram sendo 

agregados outras normas legais, na perspectiva de garantir os direitos que 

foram por este documento atribuídas aos sexagenários.  

Nesse sentido, apontamos como essenciais para uma atenção de 

qualidade à saúde do idoso, a distribuição e utilização da Caderneta do Idoso, 

criada em 2004 (BRASIL, 2004), para possibilitar o acompanhamento e 

avaliação da assistência prestada ao idoso, nos diversos níveis de atenção, 

especialmente, na ESF, responsável pelas intervenções cotidianas, e 

encaminhamento para outras Unidades de Saúde quando necessário.  

É de suma importância também, que se utilize como referencial 

bibliográfico para discussão e aprofundamento da equipe da ESF, sobre a 

temática da Saúde do Idoso, o Caderno de Atenção Básica (BRASIL, 2006) 

denominado de Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa, que descreve as 

principais intercorrências que afetam os idosos e seus tratamentos, bem como 

a responsabilidade das instâncias que devem atendê-lo. Salienta-se que este 

documento foi elaborado em consonância com a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa e os dados epidemiológicos disponíveis sobre este grupamento 

populacional. 

Diante da necessidade de conhecimento por parte das pessoas que 

tratam diretamente dos idosos, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 

elabora um documento designado, como Manual do Cuidador (2008), cujo 

intuito é capacitar estes indivíduos para atuarem conscientemente no cuidado 

dos idosos. Este material, deveria ser disponibilizado para as Secretarias de 

Saúde, que os encaminharia a área de saúde do idoso, e esta promoveria 

discussões com os trabalhadores do ESF, no sentido de os sensibilizar para 

que estes atuassem como capacitadores dos cuidadores de idosos em suas 

áreas de abrangência. Esta é uma das grandes necessidades sentidas pelos 

cuidadores de idosos: o conhecimento de como cuidar das diversas alterações 

que vão surgindo em decorrência da idade, como agir nos casos de 

urgência/emergência, e a quem recorrer. Este instrumento, possibilita 

conhecimentos que facilitariam a vida dos idosos e dos que são por ele 
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responsáveis, além de discutir a violência contra o idoso, esclarecendo as 

implicações legais de sua intercorrência. 

Por fim, surge o SISI – Sistema de Informação em Saúde do Idoso, que 

foi desenvolvido baseado em tecnologia que possibilitasse o acesso das 

equipes da ESF, a ferramentas de diagnóstico e acompanhamento dos seus 

idosos cadastrados.  

Para operacionalização desse instrumento gerencial da saúde do idoso, 

foram elaboradas ferramentas de diagnóstico populacional, a partir dos 

seguintes procedimentos: 

1. Sistema de Cadastro da população idosa adscrita a ESF: 

 Importação e identificação dos idosos cadastrados no Sistema de 

Informação de Atenção Básica da ESF. 

 Inserção dos dados da Caderneta da Saúde do Idoso pela ESF; 

2. Sistema de diagnóstico da população idosa: 

 Perfil de saúde da população a partir dos seguintes indicadores 

de saúde: demográficos, socioeconômicos, mortalidade, 

morbidade, fatores de risco; 

 Identificação de idosos adscritos a ESF, considerados frágeis e 

em maior risco de hospitalização; 

 Perfil funcional da população idosa atendida; 

 Georreferenciamento dos indicadores de saúde por área e 

microárea da ESF. 

3. Sistema de apoio às decisões e planejamento da pessoa idosa: 

 Projeto terapêutico singular (protocolo de cuidado da pessoa 

idosa); 

 Projeto terapêutico coletivo da população idosa; 

 Rastreamento do idoso frágil. 

 

Infelizmente, o SISI ainda não é utilizado no município de Mossoró, bem 

como outros importantes instrumentos que qualificam a assistência ao idoso. 

Na realidade, a atenção à saúde do idoso no município ainda está sendo 

estruturada, e não atende, ainda, às necessidades expressas por este 

crescente e importante grupamento populacional. 
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2.2 Refletindo a Política de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa ante a trama 

conceitual 

 

Pensando a necessidade de articular o encontro entre o processo de 

envelhecimento humano e suas peculiaridades, com a promoção da saúde e a 

proposta sociológica das ausências e emergências, é que surgiu este item que 

demonstra um terreno fértil possibilitador de uma série de articulações 

conceituais e analogias para compreensão da problemática da saúde do idoso 

no município de Mossoró. 

Nesta discussão, nos deparamos com uma realidade que é produzida 

incessantemente e, portanto, apresenta problemas que são globais, 

polidisciplinares, transversais e, assim sendo, dificulta a apreensão de um todo, 

livre da desordem, e do imprevisto. 

Em razão disso, saber lidar com a ordem/desordem é imperativo para 

podermos captar todos os movimentos que estão em curso na construção do 

envelhecimento saudável dos nossos sexagenários. 

 

2.2.1 Promoção da Saúde: legitimidade ética e sensibilidade política 

 

 

A promoção da saúde representa uma estratégia no enfrentamento dos 

múltiplos problemas de saúde que afetam a população. Enfocando a 

concepção ampla do processo saúde-doença, e de seus determinantes, a 

promoção da saúde propõe a articulação de saberes populares e técnicos, bem 

como a mobilização de recursos institucionais e comunitários, públicos e 

privados, para darem conta das problemática da saúde nos diversos espaços 

societais. 

Este termo foi utilizado pela Carta de Ottawa (WHO, 1986) e associado a 

um conjunto de valores: qualidade de vida, saúde, solidariedade, equidade, 

democracia, cidadania, desenvolvimento, participação e parceria, dentre 

outros. Refere-se ainda a uma combinação de estratégias: ações do Estado 

(políticas públicas saudáveis), da comunidade (reforço da ação comunitária), 

de indivíduos (desenvolvimento de habilidades pessoais), do sistema de saúde 

(reorientação do sistema de saúde) e de parcerias intersetoriais. 
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Leavel e Clark (1976) utilizaram inicialmente o termo “promoção da 

saúde” associando-o a prevenção de doenças, e este foi inserido dentro de um 

nível de atenção da medicina preventiva. Para estes autores, a história natural 

da doença abrange três níveis de prevenção, a saber: 

 Prevenção primária – composta por dois níveis, promoção da saúde e 

proteção específica. A educação em saúde é um dos principais 

elementos para atenção deste objetivo; 

 Prevenção secundária – inclui dois níveis: o diagnóstico e o tratamento 

precoce, além da limitação da invalidez e permite que as pessoas não 

tratadas ou diagnosticadas corretamente o sejam;  

 Prevenção terciária – atua por meio de ações de reabilitação, 

readaptando o usuário na sua comunidade para que desempenhe o 

máximo de suas atividades e consiga ter de volta sua autonomia. 

Como podemos observar, a divisão proposta por Leavel e Clark (1976) 

ainda se aplica na atualidade, apesar de termos tido importantes avanços nesta 

área, em decorrência da importância que esta estratégia vem assumindo para 

qualificar a atenção à saúde da população. Um dos principais pontos é a não 

desvinculação da responsabilidade do Estado, aliada a co-responsabilidade da 

população para propiciar melhoria das condições de vida e saúde dos 

indivíduos. 

Ressaltamos as Conferências Internacionais, sobre Promoção da 

Saúde, que têm ocorrido nos últimos vinte anos, no intuito de fortalecer a 

promoção da saúde em todo o mundo.  Nestas, desenvolvem-se as bases 

conceituais e políticas da promoção da saúde, que foram condensadas pela 

Carta de Ottawa (WHO, 1986) em cinco grandes áreas estratégicas, sendo 

estas: definir políticas públicas saudáveis, criar entornos favoráveis (ambientes 

físicos, sociais, econômicos, políticos e culturais), fortalecer a ação 

comunitária, desenvolver estilos pessoais de vida e reorientar os serviços de 

saúde. 

A Organização Mundial da Saúde em parceria com o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância - UNICEF convocou, em 1978, a I Conferência 

Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde (BRASIL, 2002)  realizada 

em Alma-Ata (BRASIL, 2002)  e, que, apresentou como meta “saúde para 
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todos no ano 2000”, o que seria possível a partir da adoção de um conjunto de 

oito elementos essenciais:  

 educação dirigida aos problemas de saúde prevalentes e métodos para 

sua prevenção e controle;  

 promoção do suprimento de alimentos e nutrição adequada; 

 abastecimento de água e saneamento básico apropriados; 

 atenção materno-infantil, incluindo o planejamento familiar; 

 imunização contra as doenças infecciosas; 

 prevenção e controle de doenças endêmicas; 

 tratamento apropriado de doenças comuns e acidentes; e, 

 distribuição de medicamentos básicos. 

Buss (citado por Alburqueque 2005, p.40) afirma que 

 

 

[...] talvez, o que tenha ficado como a marca da conferência, tenha 
sido a proposta de atenção primária da saúde, além da reafirmação 
da saúde como direito humano fundamental, a inaceitabilidade das 
desigualdades, a responsabilidade dos governos pela saúde dos 
cidadãos e o direito da população de participar das decisões no 
campo da saúde. 

 

 

O paradigma da promoção da saúde, para os idosos, destaca o estilo de 

vida, valorizando comportamentos de autocuidado, e evidenciando a 

capacidade funcional deste indivíduo. Assim, constitui-se um novo conceito de 

saúde que envolva as diversas dimensões do desenvolvimento e 

funcionamento da sociedade atual, que impacta, significativamente o processo 

de envelhecimento, quais sejam: os modos que se formalizam 

institucionalmente as aposentadorias e pensões, as diversas demandas que 

especificam a participação no mercado de trabalho, as modalidades adquiridas 

na conformação familiar e domiciliar, as (con)vivências intergeracionais e as 

condições de saúde da população mais velha. 

As políticas direcionadas aos idosos, gestadas no Brasil, incorporam no 

seu conteúdo, os preceitos da promoção da saúde e consideram que a velhice 

não se configura como uma patologia, mas sim, com uma fase da vida mais 
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propensa a cuidados. Caracteriza-se por maior fragilidade física, psicológica e 

social, tornando-se necessário, portanto, fortalecer a capacidade funcional na 

velhice mediante a capacitação do idoso e seu cuidador, bem como tornando-

os conhecedores de que a saúde do idoso não é determinada apenas pela sua 

condição fisio/psicológica, mas de uma série de medidas que transcendem 

essa característica. 

Em todos os documentos que tratam da saúde do idoso, fica clara a 

responsabilização da equipe da Estratégia Saúde da Família – ESF, para com 

a atenção ao idoso e suas especificidades. A estes trabalhadores cabe, além 

do cuidado direto, a participação ativa na melhoria da qualidade de vida deste 

grupamento populacional, através de medidas de prevenção, de proteção 

específica, de identificação precoce de riscos e agravos mais freqüentes, 

conseqüente, intervenção, bem como a adoção de medidas de reabilitação que 

visam evitar o afastamento do idoso do convívio familiar e social. 

Veras (2002), chama a atenção para a necessidade de termos uma 

organização de assistência ao idoso, que disponha do menor tempo possível 

para resolução de suas intercorrências, promovendo um ambiente adequado 

para sua recuperação, bem como para detecção precoce de possíveis riscos e 

agravos.  

Afirma ainda, a inevitabilidade da “reabilitação preventiva”, o que 

significa ampliar a qualidade de vida para o idoso e sua família, bem como do 

estabelecimento de uma relação custo/benefício, favorável ao sistema de 

saúde. 

Podemos observar que o idoso deve ter uma atenção à saúde que avalie 

periodicamente a sua capacidade funcional e autonomia, cuja centralidade 

seja, o cuidado desenvolvido pela ESF, que conhece os idosos da sua área 

adscrita, e os problemas que estes vivenciam cotidianamente. 

Ressaltamos a importância que assume a educação em saúde, como 

meio de capacitar a população para refletir sobre suas condições de vida e 

saúde, e as necessidades que apresentam, para conseguir as soluções dos 

seus problemas, e conhecer as normas e leis existentes para a proteção da 

saúde, e as medidas de prevenir as doenças prevalentes na sua região. 
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2.2.3 A concepção da razão cosmopolita 

 

A razão cosmopolita configura-se como um modelo de racionalidade, 

proposto por Santos (2006), cujo intuito é manifestar um conhecimento 

solidário, capaz de reconhecer e revelar a alteridade do outro.  

O modelo de racionalidade ocidental, se fundamenta em três pontos de 

partida, a saber: a compreensão do mundo limita-se a compreensão ocidental 

do mundo que se apresenta “parcial e inadequada”; as concepções do tempo e 

da temporalidade estão intrinsecamente ligados a compreensão do mundo e as 

formas como se cria e se legitima o poder social; e, nesse modelo de 

racionalidade, se contrai o presente para se expandir indefinidamente o futuro. 

Nesse sentido, a razão cosmopolita trilha um caminho inverso da 

racionalidade ocidental vigente, e propõe a expansão do presente e contração 

do futuro como meio de permitir a visualização das práticas, dizeres e fazeres, 

que vêm se multiplicando no mundo, mas, que se tornam invisíveis pela 

impossibilidade de visualizá-las nesse espaço-tempo. 

Na tentativa de expandir o presente, Santos (2006), propõe o 

procedimento sociológico, que designa de Sociologia das Ausências e, como 

meio de contração do futuro, sugere a Sociologia das Emergências. 

 

2.2.3.1 Sociologia das Ausências 

 

A Sociologia das Ausências amplia, o mundo através da dilatação do 

presente e apresenta como objetivo a transformação de  

 

 

objetos impossíveis em possíveis, e com base neles transformar as 
ausências em presenças. Fá-lo centrando-se nos fragmentos da 
experiência social não  socializados pela totalidade metonímica. O 
que é que existe no Sul, que escapa à dicotomia Norte-Sul? O que é 
que existe na medicina tradicional que escapa a dicotomia medicina 
moderna/medicina tradicional? O que é que existe na mulher que é 
independente da sua relação com o homem? É possível ver o que é 
subalterno, sem olhar a relação de subalternidade? É possível que os 
países desenvolvidos sejam mais desenvolvidos que os 
desenvolvidos em domínios que escapam à dicotomia hegemônica? 
(SANTOS, 2006, p. 102). 
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Nesse sentido, fica-nos a dúvida se o que não existe é real ou se foi/está 

sendo produzido como não-existente pela racionalidade ocidental que não 

deixa as ausências serem explicitadas como presenças. 

A sociologia das ausências pode desvelar o entendimento da 

problemática que envolve a atenção à saúde do idoso, visto possibilitar 

compreender a construção da pluralidade de eventos que a conformam e 

permitir desvelar as relações que são estabelecidas para que esta ocorra, em 

sua integralidade. 

Argumenta Santos (2006) que existem cinco lógicas ou modos de 

produção de ausências ou não-existências: 

1 – Monocultura e rigor do saber: é percebido como o mais poderoso 

modo de não-existência. Implica em admitir que a ciência moderna é o único 

critério de verdade. Assim, tudo que não se legitima pela ciência moderna é 

considerado ignorante ou inculto. 

 

2 – Monocultura do tempo linear: nos últimos duzentos anos, o sentido 

linear do tempo tem sido forjado sob as formas de progresso, revolução, 

modernidade, desenvolvimento, crescimento e globalização. Esta lógica 

produz, a não-existência através do não-reconhecimento do conhecimento que 

não se alinha ao conhecimento concebido nos países centrais. 

 

3 – Lógica da classificação social: ancora-se na monocultura da 

naturalização das diferenças. Nesta lógica, as classificações sociais e sexuais 

consistem na sua mais expressiva manifestação. Caracteriza-se como uma 

inferioridade insuperável porque é natural. Esta lógica origina o inferior. 

 

4 – Lógica da escala dominante: a sociedade moderna apresenta duas 

formas principais de manifestação da escala dominante – o universal e o local. 

Assim, a não-existência é vista sob a forma do particular e do local. Esta lógica 

origina o local. 

 

5 – Lógica produtivista: assenta-se na monocultura de produtividade 

capitalista. De acordo com seus fundamentos, a não-existência é visualizada 
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sob a forma de improdutivo. Se relacionada ao trabalho, é designada por 

preguiça ou desqualificação profissional. Esta lógica origina o improdutivo. 

 

Na perspectiva de Santos (2006), a Sociologia das Ausências visa 

superar o entendimento de que os saberes não-científicos, são alternativos aos 

saberes científicos e, desse modo, propõe a substituição das monoculturas 

pelas ecologias, a saber: 

1 – Substituição da lógica da monocultura do saber científico por uma 

ecologia de saberes: neste domínio, Santos (2006, p.106) afirma que “[...] não 

há ignorância em geral nem saber em geral. Toda a ignorância é ignorante de 

um certo saber e todo saber é a superação de uma ignorância.” Assim, deve-se 

sempre pensar que o saber que é legítimo para uma realidade mesmo não 

sendo para outra não pode ser considerado ignorância e ser desvalorizado por 

ser diferente. 

 

2 - Substituição da lógica da monocultura do tempo linear pela ecologia 

das temporalidades: confere temporalidades próprias as práticas sociais. 

 

3 – Substituição da lógica da classificação social pela ecologia dos 

reconhecimentos: propõe a articulação entre o princípio da diferença e abre 

espaços para a possibilidade de diferenças iguais – diferenças feitas de 

reconhecimentos recíprocos. 

 

4 - Substituição da lógica da escala global pela ecologia das trans-

escalas: neste domínio se exige o exercício da imaginação cartográfica com o 

intuito de se descrever não apenas o que é visível nos diferentes contextos 

sociogeográficos, mas também o que está oculto. 

 

5 - Substituição da lógica produtivista pela ecologia da produtividade: 

consiste na recuperação e valorização dos sistemas alternativos de produção, 

das cooperativas, economias solidárias, organizações econômicas populares 

que foram ocultados ou desacreditados pela ortodoxia produtivista capitalista. 
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Podemos inferir que o ponto de convergência destas ecologias é a idéia 

de que a realidade é dinâmica e não pode ser reduzida apenas ao que é 

percebido, pois há realidades sendo vivenciadas sem mesmo serem 

reconhecidas como existentes.  

As experiências sociais são o campo de atuação da Sociologia das 

Ausências e cabe a Sociologia das Emergências mover-se nas expectativas 

sociais. 

 

2.2.3.2 Sociologia das Emergências 

 

É o conceito do Ainda-Não (Noch Nicht), de Ernest Block, denominado 

de filósofo da esperança, que preside a Sociologia das Emergências. O Ainda-

Não, exprime o que existe apenas como tendência, é o modo como o futuro se 

inscreve no presente e o dilata. Santos (2006, p. 117), afirma que “[...] o Ainda-

Não é, por um lado, capacidade (potência) e, por outro, possibilidade 

(potencialidade)”. Esta possibilidade se inscreve no presente de forma incerta, 

mas nunca, neutra; pode ser a possibilidade de salvação ou de desastre o que 

promove a incerteza e gera a dilatação do presente e a contração do futuro.  

A discrepância entre expectativa e experiência tem sido constitutiva da 

modernidade ocidental. A dilatação do presente e a contração do futuro 

circunscreve-se  na relação estabelecida de forma equilibrada entre a 

experiência e a expectativa. 

Dessa forma, quanto maior for a multiplicidade e variedade das 

experiências disponíveis e possíveis, maior será a expansão do presente e 

dilatação do futuro, considerando que, 

 

 

a Sociologia das Emergências é a investigação das alternativas que 
cabem no horizonte das possibilidades concretas. Consistindo então, 
em proceder a uma ampliação simbólica de saberes, práticas e 
agentes de modo a identificar neles as tendências de futuro (Ainda-
Não) sobre as quais é possível atuar para maximizar a probabilidade 
de esperança em relação a probabilidade da frustração. Tal 
ampliação simbólica é, no fundo, uma forma de imaginação 
sociológica que visa um duplo objetivo: por um lado, conhecer melhor 
as condições de possibilidade da esperança, por outro, definir 
princípios de ação que promovam a realização dessas condições 
(SANTOS, 2006, p. 118). 
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Santos (2006) propõe que para dar conta da atuação sobre as 

possibilidades e sobre o desperdício da experiência seja realizado a tradução 

de experiências e expectativas que ele designa de Trabalho de Tradução, o 

qual, se constitui uma vigilância epistemológica e ética. 

 

2.2.3.3 Das ausências e Emergências ao Trabalho de Tradução 

 

O trabalho de tradução é entendido como um procedimento que permite 

criar inteligibilidade recíproca, entre as experiências de mundo, tanto as 

disponíveis como as possíveis, e que são reveladas pela Sociologia das 

Ausências e pela Sociologia das Emergências. 

Desse modo, o trabalho de tradução tanto pode ocorrer entre saberes 

hegemônicos e saberes não-hegemônicos, como pode ocorrer entre diferentes 

saberes não-hegemônicos. Vale ressaltar que o trabalho de tradução tem lugar, 

também, entre práticas sociais e seus agentes. Ele incide sobre os saberes 

entendidos como saberes aplicados, transformados em práticas e 

materialidades. 

Ao incidir sobre os saberes, as práticas e os agentes envolvidos no 

contexto estudado, o Trabalho de Tradução procura identificar o que une e o 

que separa os diferentes movimentos e diferentes práticas, de modo a 

determinar as possibilidades e os limites de atuação ou agregação entre elas. 

O campo do Trabalho de Tradução sugere que é preciso debruçar-se 

sobre a diversidade de movimentos e organizações que se ancoram em 

saberes e práticas diferenciadas. Além disso, é preciso, sobretudo, identificar 

os pontos em comum que representam uma possibilidade de articulação ou 

combinação, a partir de uma  outra lógica, que não seja a lógica hegemônica. 

Assim sendo, o Trabalho de Tradução é um procedimento de natureza 

transgressiva, não seguindo regras e se fazendo à medida que vai se 

realizando. Configura-se, desse modo, tanto como um trabalho intelectual 

como um trabalho político.  

         Santos (2006), descreve algumas perguntas a serem feitas, quando da 

realização do Trabalho de Tradução, que são: O que traduzir? Podemos falar 

em zonas de contato, campos comuns das representações onde as diferentes 
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práticas e conhecimentos se escondem, chocam interagem. Entre o que 

traduzir? De forma análoga, entre a convergência de conjunções de sensação 

de experiências, de carência. Quando traduzir? Quando houver uma 

conjugação de tempos, saberes, oportunidades. Quem traduz? Representantes 

dos grupos sociais, já que saberes e práticas só existem na medida em que 

são exercidos. Como Traduzir? É um trabalho argumentativo: ancorado na 

razão cosmopolita de partilhar o mundo com quem partilha o nosso saber ou a 

nossa experiência. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

No intuito de facilitarmos a excursão empreendida ao território da 

atenção à saúde do idoso, optamos pela junção da metodologia apontada por 

Santos (2002), denominada de Sociologia cartográfica ou cartografia simbólica, 

e um novo modelo de racionalidade designado razão cosmopolita, a qual é 

fundamentada por três procedimentos meta-sociológicos: a sociologia das 

ausências, a sociologia das emergências e o trabalho de tradução (SANTOS, 

2006). 

Pesavanto (2003), diz que a estratégia da cartografia social permite que 

entendamos a relação estabelecida, entre a ação concreta dos homens em um 

determinado contexto histórico e social, ou seja, em uma temporalidade 

específica.  

Desse modo, desenhamos o mapa social da atenção à saúde do idoso, 

no município de Mossoró/RN buscando captar a “[...] imagem expressiva da 

verdade [...], de diferentes contextos sociogeográficos para dar sentido à 

dimensão do discurso sobre o fenômeno em seu contexto sócio-cultural 

(FERNANDES, 2010, p.39). 

Assim, entendendo que a cartografia simbólica apresenta três 

mecanismos de representação da realidade, os apresentamos, para efeito 

desta pesquisa, da seguinte forma: 

 

 Escala – este mecanismo indica a relação das dimensões ou distâncias 

marcadas sobre um plano com as dimensões ou distâncias reais, 

expressa o grau de pormenorização da representação. É a delimitação 

do espaço social que será analisado. Na presente pesquisa a escala é 

representada pelas quatro zonas administrativas urbanas (norte, sul, 

leste e oeste) onde esta foi desenvolvida, mais a zona rural. 

 

 Projeção – este é o segundo mecanismo da produção dos mapas e tem 

como objetivo, salientar os aspectos no mapa, que indicam como o 

objeto de estudo se projeta. Neste caso, é a forma como se organiza a 
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atenção à saúde do idoso, no município de Mossoró, que se constitui em 

mecanismo de projeção. 

 

 Simbolização – mecanismo que representa e/ou distorce a realidade 

cartografia, descreve os símbolos gráficos que compõem os elementos 

mais significativos e as características mais relevantes da realidade 

espacial a ser estudada. É o discurso dos idosos, sujeitos deste estudo, 

que abrange a simbolização. É a feitura da colcha de vivências destes 

idosos, que é feita de significações subjetivas, que simbolizam as 

particularizações deste estudo.  

 

Com base no exposto, empreendemos uma viagem na perspectiva de 

contribuirmos com o desvelar a atenção à saúde do idoso no município de 

Mossoró/RN. 

Esta pesquisa encontra-se na interface dos campos da saúde e 

envelhecimento, tendo como centro da investigação a Política de Atenção à 

Saúde do Idoso no município de Mossoró/RN. Consideramos que as políticas 

de saúde configuram-se como campo de práticas e saberes que articulam 

níveis de compreensão e intervenção dos indivíduos nos seus processos de 

saúde-doença, dando origem a diferentes compromissos políticos, sociais e 

culturais.  

Desse modo, os conceitos que estruturam a análise desta tese são a 

construção das políticas de saúde do idoso no Brasil, relacionando-a com a 

promoção da saúde, como forma de se proporcionar um envelhecimento 

saudável, em consonância com a cartografia simbólica e a razão cosmopolita 

que se fundamenta em três procedimentos meta-sociológicos: sociologia das 

ausências, sociologia das emergências e o trabalho de tradução, propostas por 

Boaventura de Souza Santos (2005; 2006). Os estudos realizados por Santos, 

oferecem novas possibilidades de compreensão sobre a realidade em que se 

desenvolvem os saberes e práticas, através da discussão sobre as formas de 

produzir conhecimentos na sociedade pós-moderna colonial. Nessas condições 

do processo de conhecimento, constroem-se formas de pensar e promover 

invisibilidades das estratégias elaboradas pelos distintos sujeitos sociais.  

Devemos, pois, buscar outras posições  na construção de um conhecimento 
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contra-hegemônico, que dê  conta da diversidade das epistemologias do sul, da 

ecologia das ideias, dando voz aos conhecimentos não hegemônicos, como 

parece ser o que pretendemos como objetivo maior desta pesquisa: dar voz 

aos sexagenários selecionados no município Mossoró/RN, enquanto atores 

sociais que vem sendo silenciados pela lógica do pensamento dominante. 

Nesse sentido, entendemos que o método contempla, tanto, as 

concepções teóricas de abordagem, quanto as técnicas que possibilitam a 

apreensão da realidade e o potencial criativo do pesquisador, para coleta de 

informações (MINAYO, 2010b; 2010b). Assim, por considerar a temática 

estudada construída  historicamente,  vimos nos apoiando na visão contra-

hegemônica do pensamento de Santos (2006), e outros estudiosos que 

advogam uma práxis diferenciada, dialógica (SANTOS, 2007, p.51; 

MORIN,1999) e visão  transdisciplinar  do conhecimento, além de instrumentos 

mais objetivos que serão disponibilizados aos dados empíricos. Desse modo, 

ainda de acordo com Minayo (2010a, p. 75), enquanto construímos dados 

colhidos e os articulamos a nossos pressupostos, exercitamos nossa 

capacidade de análise que nos acompanha em todas as fases da pesquisa. 

Ainda comungando com o pensamento de Minayo, afirmamos que, 

 

 

As possibilidades de contribuição entre teorias e métodos para 
análises de problemas de saúde provém, justamente, de suas 
diferenças. Por um lado, se fundamentam na busca de compreensão 
em profundidade dos valores, práticas, lógicas de ação, crenças, 
hábitos e atitudes de grupos e indivíduos sobre a saúde, a doença, as 
terapêuticas, as políticas, os programas e demais ações 
protagonizadas pelos serviços de saúde. E, por outro lado, baseiam-
se na leitura da explicação em extensão de como esses sujeitos, 
agregados em um nível populacional, tornam-se expostos ou 
vulneráveis a eventos ou processos que põem em risco sua saúde, 
como adoecem, como e com qual magnitude demandam tratamento e 
atenção. Mais que pares de oposições, os métodos quantitativos e 
qualitativos traduzem, cada qual à sua maneira, as articulações entre 
o singular, o individual e o coletivo, presentes nos processos de 
saúde-doença. A interação dialógica entre os aportes (e não por 
justaposição ou subordinação de um desses campos) constitui 
avanço inegável para a compreensão dos problemas de saúde 
(MINAYO, 2010c, p.75). 
 
 

 

Diante do exposto, asseguramos que a  abordagem de análise dos 

dados empíricos pauta-se tanto em uma visão quantitativa, quanto qualitativa, 
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visto conjugar duas perspectivas de captação de informação que foram, 

respectivamente, a aplicação do questionário BOAS (quantitativa) e a 

realização de uma entrevista semi-estruturada (qualitativa), sendo estas 

inerentes a todos os atores  sociais da pesquisa. A eleição de tais instrumentos 

diferenciados deveu-se a necessidade de aprofundar o conhecimento acerca 

do processo saúde-doença, o qual é construído ao longo do processo 

biopsicossocial.  
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Mapa 1 – Cartografando o Município de Mossoró a partir do mapa do 

Estado do Rio Grande do Norte, 2010.18 

 

 

 

                                                           
18

  Este mapa é parte da Tese “As práticas educativas na saúde da família: uma cartografia 

simbólica”, defendida em setembro de 2010 no Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais da UFRN, cuja autora é a Profa. Suzana Carneiro de Azevedo Fernandes. 
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3.1 O território do campo de estudo e os participantes da investigação 

 

 

O lócus do nosso estudo foi o município de Mossoró/RN, como já 

indicado, situada na mesorregião19 do oeste potiguar, a uma distância de 275 

Km da capital Natal, com uma população de 259.815 habitantes e uma área de 

2.099 km² (IBGE, 2010).  

O município é considerado, como o segundo mais populoso do estado 

do Rio Grande do Norte, e detém uma grande importância no setor petrolífero, 

de fruticultura irrigada e de produção de sal para o país. 

A cidade de Mossoró é considerada como uma das que mais crescem 

no país, e que agregam a esta característica, condições que permitem a seus 

moradores usufruírem de qualidade de vida, por deter condições 

infraestruturais satisfatórias. Cabe salientar, que nos últimos anos, é visível o 

desenvolvimento da cidade, tanto no campo econômico como no social, 

embora haja muito o que  realizar  pelo Poder Público para contemplar as 

necessidades dos cidadãos mossoroenses. 

No tocante à saúde, o município de Mossoró encontra-se habilitado à 

forma de Gestão Plena20 do Sistema de Saúde, e tem expandido a sua rede de 

atenção à saúde, o que se caracteriza por uma diversidade de serviços 

implantados nos diversos níveis de complexidade. Na atualidade, há uma 

demanda crescente por atenção hospitalar, visto contarmos com um número 

reduzido destas instituições para a população, que vem aumentando 

substancialmente nos últimos anos, além do que fica sob responsabilidade de 

Mossoró, atender a saúde dos municípios circunvizinhos, quando são casos 

que exigem atenção mais complexa. 

As Unidades de Saúde da Família (USF) e Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) constituem-se, como porta de entrada do usuário no Sistema Municipal 

de Saúde. Estas, são responsáveis pelos riscos e agravos ocorridos na sua 

                                                           
19

 A mesorregião do oeste potiguar é uma das quatro mesorregiões do estado do Rio Grande do Norte e é 

considerada a segunda mais importante e populosa. É formada, pela junção de 62 municípios agrupados 
em sete microrregiões, a saber: Chapada do Apodi, Médio Oeste, Mossoró, Pau dos Ferros, Serra de São 
Miguel, Umarizal e Vale do Açu (FELIPE; CARVALHO, 2001). 
20

 Quanto à forma de gestão, o município pode ser habilitado como Gestão Plena da Atenção Básica e 
Gestão Plena do Sistema Municipal, desde que atendam aos requisitos relativos às modalidades de 
gestão e as prerrogativas que favorecem o seu desempenho (Norma Operacional Básica de 1996). 
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área adscrita, devendo ser capazes de identificar os problemas de saúde que 

apresentem maior relevância epidemiológica, bem como os indivíduos ou 

grupos mais susceptíveis de adoecimento e/ou morte. Tal procedimento, 

demanda conhecimento, pela equipe da Estratégia Saúde da Família, do perfil 

saúde-doença destes indivíduos, para que haja o planejamento e execução de 

ações cabíveis a cada caso de morbimortalidade, circunscrito ao território sob 

sua responsabilidade.   

É ainda uma das atribuições da ESF, articular-se com os diferentes 

equipamentos sociais presentes na sua área de abrangência, tais como: 

escolas, creches, sociedades de amigos de bairro, igrejas, ambientes de 

trabalho, dentre outros. É preferencialmente nestes espaços societais que se 

estabelece o primeiro contato dos trabalhadores com a população usuária, e os 

vínculos são formados, ampliados e fortalecidos. 

A rede de Unidades de Saúde do Município é constituída de 46 

USF/UBS e 237 demais estabelecimentos que atendem os usuários 

mossoroenses, conforme explicitado nos quadros e no mapa abaixo: 

Quadro 1: Distribuição das Unidades Básicas de Saúde por área, zona 

geográfica, equipes de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e equipes 

de Saúde da Família (SF) do município de Mossoró – RN. Março / 2009. 

 

ÁREA 

 

ZONA 

GEOGRÁFICA 

 

UBS 

(ACS) 

 

UBS 

(SF) 

 

TOTAL 

 

 

URBANA 

 

 

NORTE 

 

02 

 

08 

 

10 

SUL - 06 06 

LESTE 01 08 09 

OESTE 01 05 06 

CENTRAL - 02 02 

RURAL RURAL - 10 10 

TOTAL 06 04 39 46 

Fonte: GES 
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Mapa 2 - Sistematização do Sistema Municipal de Atenção Básica de 

Saúde do Município de Mossoró, 2010. 
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Como podemos perceber, através da visualização destes dados, o 

município de Mossoró é formado por  vinte e oito bairros, subdivididos em cinco 

zonas geográficas (Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro), e Zona Rural, que 

demonstram que a base da atenção no município de Mossoró apresenta  

 

 

[...] a Política Nacional de Atenção Básica e a  Estratégia de Saúde 
da Família (ESF) consolidadas, o que significa que a reorganização 
da Atenção Básica dessas unidades foi pautada nas diretrizes 
ministeriais, assumindo um discurso de romper, com as amarras do 
modelo biológico da saúde e voltar-se para a melhoria das  condições 
de trabalho e da  qualidade no atendimento (FERNANDES, 2010, 
p.89).   

 

 

Quanto aos demais estabelecimentos de saúde, podemos observar 

pelo quadro abaixo, que o poder Público Municipal e Estadual, precisam 

aumentar a cobertura na cidade, visto esta conformar-se, como um pólo onde 

se resolvem os problemas de saúde das cidades do Rio Grande do Norte, que 

fazem parte da mesorregião do oeste potiguar, bem como, de cidades 

circunvizinhas, pertencentes aos estados do Ceará e Paraíba. 

 

Quadro 2: Tipos de Estabelecimentos de Saúde do Município de Mossoró, 

2009. 

Descrição  Total  

 

 

CONSULTÓRIO ISOLADO  89  

CLÍNICA 

ESPECIALIZADA/AMBULATORIO DE 

ESPECIALIDADE  

56 

 

CENTRO DE SAÚDE/UNIDADE 

BASICA  
46 

 

UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E 

TERAPIA (SADT ISOLADO)  
22 

 

HOSPITAL GERAL  6  

HOSPITAL ESPECIALIZADO  5  

CENTRO DE ATENCÃO 4  

http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=22&VListar=1&VEstado=24&VMun=240800&VSubUni=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=36&VListar=1&VEstado=24&VMun=240800&VSubUni=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=36&VListar=1&VEstado=24&VMun=240800&VSubUni=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=36&VListar=1&VEstado=24&VMun=240800&VSubUni=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=02&VListar=1&VEstado=24&VMun=240800&VSubUni=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=02&VListar=1&VEstado=24&VMun=240800&VSubUni=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=39&VListar=1&VEstado=24&VMun=240800&VSubUni=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=39&VListar=1&VEstado=24&VMun=240800&VSubUni=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=05&VListar=1&VEstado=24&VMun=240800&VSubUni=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=07&VListar=1&VEstado=24&VMun=240800&VSubUni=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=70&VListar=1&VEstado=24&VMun=240800&VSubUni=
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PSICOSSOCIAL  

PRONTO SOCORRO GERAL  3  

PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO  1  

POLICLÍNICA  1  

UNIDADE MÓVEL DE NÍVEL PRÉ-

HOSP - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA  
1 

 

FARMÁCIA  1  

UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  1  

CENTRAL DE REGULAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE  
1 

 

TOTAL 237  

Fonte:  http://cnes.datasus.gov.br -2009 

 

Em Mossoró, a Gerência Executiva da Saúde, tem buscado reorganizar 

a rede de atenção básica no intuito de reverter à centralidade do atendimento 

hospitalar e a procura irracional pelo atendimento nas Unidades de Pronto 

Atendimento, que só deveriam ser buscadas quando a complexidade do caso, 

assim o exigisse,  mas no cotidiano,  é uma prática constante21.  

Não podemos negar que as UPAs, têm cumprido um importante papel 

no atendimento das demandas reprimidas das USFs/UBSs, ou seja, têm 

possibilitado o atendimento de usuários, que não encontram resolutividade 

para seus problemas de saúde, na atenção básica, fazendo desse modo, a 

intermediação entre os níveis de atenção, primária e terciária. 

No processo de reestruturação da atenção básica, coube as UBSs e 

USF o acolhimento da demanda espontânea, realizando o pronto-atendimento 

às intercorrências clínicas (alívio do sofrimento agudo, imprevistos resultantes 

de súbito agravamento, de usuários acompanhados em programas de saúde 

desenvolvidos pela rede, atenção às urgências de pequena e até mesmo de 

média complexidade). As Unidades não vem estabelecendo estratégias que 

assegurem, em sua rotina de trabalho, o acompanhamento de parte dessa 

                                                           
21

 Este fato torna-se explícito no Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Enfermagem da 

FAEN/UERN, intitulada de “A atenção à saúde do homem em Mossoró/RN: refletindo um campo atual de 
desafios” e defendido em 19 de julho de 2011, orientado por Lucineire Lopes de Oliveira, onde os dados 

demonstram que a procura pelas UPAs, torna-se, muitas vezes, a única possibilidade de atenção aos 
usuários, visto que as UBS/USF não se mostram capazes de resolutividade aos problemas de saúde que 
os afligem. 

http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=70&VListar=1&VEstado=24&VMun=240800&VSubUni=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=20&VListar=1&VEstado=24&VMun=240800&VSubUni=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=21&VListar=1&VEstado=24&VMun=240800&VSubUni=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=04&VListar=1&VEstado=24&VMun=240800&VSubUni=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=42&VListar=1&VEstado=24&VMun=240800&VSubUni=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=42&VListar=1&VEstado=24&VMun=240800&VSubUni=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=43&VListar=1&VEstado=24&VMun=240800&VSubUni=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=50&VListar=1&VEstado=24&VMun=240800&VSubUni=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=64&VListar=1&VEstado=24&VMun=240800&VSubUni=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=64&VListar=1&VEstado=24&VMun=240800&VSubUni=
http://cnes.datasus.gov.br/
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demanda de “eventuais”, permitindo que a população busque o atendimento de 

suas necessidades de saúde nas UPAs, e no Pronto Socorro do Hospital 

Regional Dr. Tarcísio de Vasconcelos Maia. 

O Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família (PROESF), 

estabeleu, como meta, a cobertura de 70% da população, pela Saúde da 

Família, substituindo o Modelo de Atenção vigente, sendo que as Unidades de 

Saúde da Família (USFs), deverão constituir-se na porta de entrada do Sistema 

de Saúde local, possibilitando a reorganização dos demais níveis de Atenção. 

Em Mossoró, esta foi uma importante conquista da população, mas 

consideramos que muito deve ser feito, para que a atenção à saúde do 

mossoroense, tenha como basilares, o respeito aos princípios norteadores do 

Sistema Único de Saúde. Dentre estes, merece especial atenção os idosos, 

que por apresentarem maiores fragilidades, são usuários constantes do 

sistema de saúde do município, e precisam ter, suas necessidades supridas. 

No que conserne aos participantes do estudo, estes foram 20 (vinte) 

idosos residentes no município de Mossoró/RN. A cooptação destes atores 

sociais, deu-se, a partir da nossa inserção, em diversos ações sociais que 

desenvolvem atividades com os sexagenários mossoroenses.  

Na constituição do grupo de idosos, foi utilizada a amostra por 

conveniência, que para Patton (citado por Flick 2004), trata-se de um critério, 

no qual, a seleção dos sujeitos torna-se mais fácil de ser realizada, a partir de 

determinadas situações/condições. Desta forma, o grupo de idosos foi formado 

mediante nossa  participação, em alguns eventos, dirigidos a este grupamento 

específico, no qual foi adotado o critério da “bola de neve”, para localização e 

seleção dos participantes. Nesta técnica, os primeiros entrevistados indicaram 

outros, e assim sucessivamente, até que fosse atingido o “ponto de saturação 

teórico” o qual consiste na repetição dos discursos já obtidos em entrevistas 

anteriores, sem o acréscimo de informações relevantes.  

Assim, o grupo foi constituído por vinte idosos, respeitando os critérios 

de inclusão e exclusão que foram,  respectivamente: 

Critérios de inclusão: que todos os participantes fossem usuários 

permanentes do SUS; que residissem em Mossoró; que tivessem suas funções 

cognitivas preservadas; que não apresentassem qualquer problema físico e/ou 

psicológico que afetasse a sua compreensão da problemática pesquisada; que 
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aceitasse participar voluntariamente da pesquisa; e, que assinasse o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Critérios de exclusão: que não fossem usuários do SUS; que não 

residissem em Mossoró; que fossem portadores de deficiências cognitivas; que 

apresentassem qualquer problema físico e/ou psicológico que afetasse a sua 

compreensão da problemática pesquisada; que não aceitasse participar 

voluntariamente da pesquisa; e, que se recusassem a assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

3.2 Os instrumentos e procedimentos para coleta de dados 

 

 

Com o intuito de atender aos objetivos elencados no estudo, optamos, 

como já mencionado, pela utilização de dois instrumentos de pesquisa: o 

questionário BOAS e uma entrevista semi-estruturada. 

O questionário BOAS (Brasil Old Age Schedule), validado por Veras et al 

(1988), é dividido em oito seções que buscam avaliar os seguintes tópicos: 

Informações Gerais, Saúde Física, Utilização de Serviços Médicos e Dentários, 

Atividades da Vida Diária, Recursos Sociais, Recursos Econômicos, Saúde 

Mental e Necessidades e Problemas que afetam o Entrevistado.  

Este instrumento nos possibilitou o conhecimento dos participantes da 

pesquisa, contribuindo para que fossem formados laços afetivos, que se 

consolidaram a partir das inúmeras visitas que foram necessárias para o seu 

preenchimento. Saliente-se, que para cada uma das seções é atribuído um 

significado, que deverá ser considerado na tabulação geral dos resultados.  

Nesses encontros, para cada seção que respondiam, os idosos 

contavam suas histórias, e permitiam que fôssemos  nos apropriando de suas 

vivências, seus sonhos, suas expectativas. A média de duração de cada 

encontro, era de duas horas, e cada seção, durou de dois a três dias, para ser 

respondida integralmente. 

Posterior ao questionário BOAS, optamos por realizar uma entrevista 

com os participantes, abordando questões que não estavam presentes no 

primeiro instrumento, mas, que seria de extrema relevância, para o 
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entendimento da problemática, que envolve a atenção ao idoso no município 

de Mossoró. 

Inicialmente, realizamos entrevistas individuais, que duraram até cinco 

dias, com duração de  uma a duas horas diárias. Todas as entrevistas foram 

realizadas pela pesquisadora na casa dos idosos, e gravadas após a 

concordância destes.  

Informamos que adotamos, no presente estudo, a estratégia de ler 

detalhadamente e em voz alta o TCLE, e entregá-lo aos idosos para que 

fossem avaliados por pessoas de sua confiança, para posterior assinatura e 

entrega a pesquisadora. Esta estratégia, também tinha como objetivo, evitar 

constrangimentos aos idosos que não sabiam assinar. Dos vinte participantes 

do estudo, três não sabiam assinar o nome e, por isso, foi solicitado que estes 

colocassem sua digital no espaço destinado a este fim. Este fato ocorreu, antes 

da aplicação do  questionário BOAS, e da realização da entrevista. Importante 

salientar, que não  houve  resistência para participação na pesquisa, por parte 

de nenhum dos sujeitos, atores sociais da investigação. 

 

3.3 Explorando e garimpando o material de análise 

 

 

O Questionário  BOAS é uma ferramenta multidimensional que cobre 

várias áreas da vida do idoso, passando pelos aspectos físicos e mentais, 

atividades do dia-a-dia e situação social e econômica. 

 

 

 A ferramenta foi elaborada na Inglaterra, em 1986, para estudos com 
a população da terceira idade, e possibilitou a coleta de informações 
para a primeira investigação populacional sobre o segmento de 
idosos na cidade do Rio de Janeiro. Os resultados foram 
apresentados na tese de doutorado, na Universidade de Londres [...]. 
O nome do instrumento se deve, em parte, ao país onde foi 
elaborado, já que foi produzido, primariamente, para as discussões 
internas no Departamento de Psicogeriatria do Guy´s Hospital, da 
Universidade de Londres ,e posterior apresentação da tese em inglês. 
Assim, o nome BRAZIL OLD AGE SCHEDULE (BOAS) se tornou 
uma boa sigla em língua portuguesa. Depois de mais de vinte anos 
de sua criação, o Questionário BOAS – com seu manual de 
instruções – tem sido utilizado em muitos estudos com populações 
idosas, seja em sua concepção original ou adaptado a outros 
instrumentos de coleta de dados (VERAS;SIDNEY, 2008, p.7-8).  
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O manual descrito por Veras; Sidney (2008), aborda as onze seções 

presentes no questionário BOAS e o propósito/uso de cada uma delas. Neste 

sentido, este instrumento explora em profundidade, as áreas consideradas 

importantes em decorrência do seu impacto nos padrões de vida dos idosos. 

Descreveremos a seguir, as informações coletadas em cada uma das 

seções, e as necessidades dos idosos, a que estas se referem. 

 

A Seção I - INFORMAÇÕES GERAIS: destina-se a obter informações 

sobre sexo, idade, naturalidade, grau de instrução, estado conjugal do idoso, 

composição geral do lar em que vive, e nível geral de satisfação em relação a 

sua vida. A informação obtida fornecerá uma idéia geral da situação pessoal e 

doméstica da pessoa idosa, permitindo-se relacionar características 

demográficas com possíveis problemas de saúde a serem investigados na 

seção seguinte. 

 

A Seção II - SAÚDE FÍSICA: inclui perguntas com o sentido de verificar 

a opinião do entrevistado, em relação ao seu estado geral de saúde, e como 

este se compara com os últimos anos de sua vida, e com outras pessoas de 

sua faixa etária, seus maiores problemas de saúde, e como estes podem afetar 

seus padrões habituais de atividade. São incluídas perguntas sobre problemas 

específicos, que afetam os padrões funcionais do idoso. 

 

A Seção III - UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DENTÁRIOS: 

obtenção de  informações quanto ao conhecimento, direitos, uso e grau de 

satisfação por parte do idoso, em relação a vários tipos de serviços médicos. 

As informações obtidas darão, uma indicação da saúde do idoso, das 

instituições e serviços, as quais ele faz uso, dos problemas para ser atendido 

em suas necessidades médicas e dentárias, e de possíveis deficiências 

institucionais ou de programas que exigem atenção. São introduzidas 

perguntas destinadas a verificar a ajuda, ou a assistência, que a pessoa idosa 

pode obter, na área da saúde, de sua família ou de outros. Incluem-se, 

perguntas relativas aos tipos de ajuda e/ou apoio utilizados pelo idoso, seus 

hábitos de consumo de medicamentos, e as dificuldades para adquiri-los. Por 



112 

 

fim, há uma pergunta relativa à freqüência, com que nos últimos três meses, 

utilizou os serviços médicos e dentários. 

 

A Seção IV- ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA (AVD): inclui seis 

perguntas, a primeira compreende um total de 15 itens que, juntos, indicam 

graus relativos de autonomia funcional, na execução das atividades do dia-a-

dia. As outras são voltadas para a verificação de assistência real, ou potencial 

nessas atividades, identificando a pessoa que mais ajuda ao entrevistado. 

Assim, pode ser feita uma pesquisa sobre o grau de dependência e relativa 

adaptabilidade do idoso ao seu ambiente físico e social. Também, há perguntas 

que visam a verificar sua participação social, as atividades domésticas e 

comunitárias, e seu grau de satisfação. 

 

A Seção V- RECURSOS SOCIAIS: apresentam perguntas que 

objetivam avaliar vários aspectos e dimensões de satisfação do idoso, nas 

suas relações com família e vizinhos, os tipos de ajuda e/ou assistência 

recíprocas, o grau de interação familiar e comunitária e/ou de isolamento. 

 

O propósito da Seção VI - RECURSOS ECONÔMICOS: obter 

informações sobre a situação de trabalho/aposentadoria do idoso. Assim, 

destina-se mostrar o tempo em que esteve vinculado ao mercado de trabalho, 

sua condição atual, a regularidade e a fonte de renda atual, o padrão de renda 

recebida, a participação dessa renda na manutenção doméstica. Inclui-se, 

perguntas relativas às condições de conforto doméstico e ao tipo de ocupação 

do imóvel. Por fim, há perguntas que buscam a comparação de renda atual, 

com a dos anos anteriores, e o grau de satisfação do idoso em relação as suas 

necessidades básicas supridas por sua renda. 

 

A Seção VII -  SAÚDE MENTAL: inclui perguntas destinadas a detectar, 

no quadro de saúde mental do idoso, os casos de depressão e demência. 

Todas as perguntas são completamente estruturadas, e o entrevistador não 

precisa fazer avaliações pessoais. Pontos de cortes foram desenvolvidos para 

indicar a presença de “casos” (“suspeitos”). 
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A Seção VIII - NECESSIDADES E PROBLEMAS QUE AFETAM O 

ENTREVISTADO: inclui perguntas destinadas a fornecer uma indicação mais 

específica, sobre os tipos de necessidades, que o idoso experimenta em sua 

vida diária, a extensão em que essas necessidades se verificam, e os 

problemas que ele considera mais importantes. Fornecerá também 

informações sobre a relação entre as atitudes do idoso e as condições 

objetivas em que ele vive. 

 

A Seção IX - AVALIAÇÃO DO ENTREVISTADOR:  inclui perguntas, 

que devem ser respondidas pelo entrevistador, ao final da entrevista. Esses 

dados, possibilitarão que se avalie a confiabilidade das informações obtidas do 

entrevistado. 

 

Os dados obtidos através do questionário BOAS, foram tabulados 

individualmente e posteriormente correlacionados com os demais. Juntos, 

estes dados permitiram a descrição estatística das condições de vida e saúde 

dos sexagenários sujeitos do estudo. A leitura dos dados foi realizada através 

do suporte teórico que embasou a pesquisa, aprofundando questões que 

demonstram a realidade concreta em que, vivem estes indivíduos, e os fatores 

que influenciam a atenção à saúde destes, no município de Mossoró. 

Ressaltamos que a aplicação do questionário foi na residência dos 

idosos, em datas e horários previamente acordados.  

No tocante a entrevista semi-estruturada, enquanto modalidade de 

abordagem qualitativa, esta deve contemplar os vários indicadores 

considerados essenciais a abrangência das informações esperadas. 

Nesse sentido, o roteiro da entrevista semi-estruturada, que foi realizada 

com os sujeitos desta pesquisa, continha dez questões norteadoras, que 

possibilitavam a absorção de novos temas e questões, as quais emergiram nas 

“conversas parcialmente dirigidas” com os sexagenários mossoroenses.  

Da mesma forma, que a  aplicação do questionário BOAS, a realização 

das entrevistas ocorreu na residência dos idosos, em datas e horários 

combinados. Todas as entrevistas foram gravadas em MP4, transcritas e lidas 

pela pesquisadora, que observou haver convergências de falas que permitiram 
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a formação de cinco mapas analíticos, constituídos, enquanto categorias de 

analise, a saber:  

 

Velho também é gente. A saúde que se conta não é a saúde que se faz. 

Só médico não faz saúde. O tempo é pouco para tantos problemas. Cuidar da 

saúde mesclando cultura e ciência/conhecimento científico.  

É importante frisar, que após a definição dos cinco mapas analíticos, e 

sua posterior análise, compartilhamos com os idosos nossos resultados. Para 

tanto, foram necessários seis encontros coletivos, onde buscávamos de forma 

integrada, a organização de um discurso que retratasse os desejos e anseios 

dos anciões mossoroenses no tocante à sua saúde. 

Assim, buscamos desvelar os contornos do objeto do estudo, tomando 

como referência, distintos estudos, até obter o estado final da análise e 

interpretação dos dados empíricos, a luz do referencial teórico. 

 

3.4 Procedimentos éticos 

 

 

Respeitamos as normas do Comitê de Ética em Pesquisa, estabelecidas 

pela Resolução 196/96, que trata sobre as pesquisas envolvendo seres 

humanos. Desse modo, elaboramos o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo) que foi assinado por todos os participantes, após leitura e 

concordância com os termos estipulados pelo documento.  

Outro fator importante, foi a garantia de sigilo e a confidencialidade dos 

dados assegurada aos idosos, sujeitos do estudo, e possibilitada pelo uso de 

pseudôminos, escolhidos pelos participantes. Ressaltamos, que os nomes 

indicados por estes, referem-se a denominação de vinte municípios da 

mesorregião do oeste potiguar, sendo eles: 

 Alexandria, Lucrécia, Upanema, Paraná, Portalegre, Viçosa, Encanto, Açu, 

Ipanguaçu, Baraúna, Rodolfo Fernandes, Marcelino Vieira, Gov. Dix-Sept 

Rosado, José da Penha, Messias Targino, Martins, Luís Gomes, João Dias, 

Cel. João Pessoa e Frutuoso Gomes.   
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4 A FORMA DE OLHAR A FALA: capturas e produção dos sentidos 

 

4.1 ETAPA I – Dados do Questionário BOAS 

 

 

De acordo com Veras (1988) o questionário BOAS é um instrumento 

multidimencional que foi elaborado com o objetivo de conhecer as condições 

concretas de existência da população idosa, sendo este baseado nos 

questionários PAHO (Pan American Health Organizacion) e OARS (Older 

Americans Resoucer and Services Instrument), os quais detém padrões de 

validade e confiabilidade científicas aceitáveis. 

O questionários BOAS divide-se em nove seções, como já vimos, que 

serão apresentadas estatísticamente e discutidas para que possamos 

apreender os modos de andar a vida dos idosos, co-partícipes deste estudo. 

 

4.1.1 Informações Gerais 

 

 

A pesquisa foi realizada com vinte idosos residentes nas quatro zonas 

geográficas de Mossoró/RN (Norte, Sul, Leste e Oeste) mais a zona rural. Não 

foi cooptado nenhum idoso da zona central porque esta é uma área 

diferenciada, cujos moradores tem maior poder aquisitivo e são, portanto, 

detentores de planos de saúde privados. 

No tocante ao sexo dos participantes, apesar de reconhecermos o 

processo de feminilização da velhice22, optamos por realizar um estudo com 

dez homens e dez mulheres no intuito de identificarmos as diferenças que são 

inerentes ao envelhecimento e suas repercussões nos dois sexos. Nesse 

sentido, podemos afirmar que esta é uma fase vivenciada de forma diferente, 

entre os sexos, visto o estabelecimento social de papéis específicos, a cada 

um dos gêneros. 

Estudos realizados pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 

2005) dão conta que as mulheres correspondem aproximadamente a dois 

terços da população acima de 75 anos em países como Brasil e África do Sul. 

                                                           
22

 O fenômeno denominado feminilização da velhice dá-se por conta da diferença expressiva entre o 
número de mulheres em relação ao de homens na mesma faixa etária. A explicação para sua ocorrência 
é que os homens vivem, em média, 7,6 anos menos que as mulheres. 
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Sabe-se entretanto, que apesar de apresentarem a vantagem da longevidade 

as mulheres acumulam diferenças significativas em relação aos homens, sendo 

vítimas freqüentes de violência doméstica, de discriminação do acesso à 

educação, salários, alimentação, trabalho, atenção à saúde, medidas de 

seguro social e poder político.  

Todas essas características nos permite inferir que as mulheres tendem 

a ser mais pobres do que os homens e, como vivem mais tempo, apresentam 

múltiplos problemas de saúde o que contribui para que sejam negligenciadas 

ou ignoradas pelos seus cuidadores. 

No tocante a faixa etária pesquisada, os sujeitos do estudo têm acima de 

60 anos, conforme definição da OMS. As idades foram assim distribuídas: 

Tabela 2 – Distribuição por sexo e idade dos idosos participantes do 
estudo 

SEXO                   FAIXA ETÁRIA                                   n                            % 

Masculino             60  -  64                                              3 
                             65  -  69                                              3 
                             70  -  74                                              1 
                             75  -  79                                              1 
                             80  -  84                                              0 
                             85  -  89                                              2 
Feminino              60  -  64                                              3 
                             65  -  69                                              2 
                             70  -  74                                              1 
                             75  -  79                                              1 
                             80  -  84                                              1 
                             85  -  89                                              1 
                             90  -  94                                              1 

TOTAL                                                                            20                          100% 

Fonte: Questionário BOAS 

 
Como podemos observar na Tabela 1, as idades são compatíveis para 

os dois sexos, sendo que entre as mulheres nos deparamos com um maior 

tempo de vida, e conseqüentemente, isso implica em maiores problemas sejam 

estes de ordem funcional, psicológica ou social. 

Néri (2005, p.147) afirma que “a velhice é um fenômeno 

preponderantemente feminino. A expectativa de vida das mulheres nos países 

menos desenvolvidos é de 50 anos e nos desenvolvidos é de 80, mas em 

ambos, elas vivem mais que os homens”. 
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Quando perguntados sobre o país no qual viviam, 100% dos 

participantes souberam responder e, inclusive, fizeram comentários sobre 

como era o Brasil que eles nasceram e o que hoje se apresenta, apontando os 

pontos positivos e negativos, destacando, principalmente, a ausência de 

segurança como um dos problemas que mais os incomodava, ressaltando o 

benefício da aposentadoria como um dos grandes valores da atualidade. 

Nesse estudo pudemos detectar que as aposentadorias se constituem 

na principal fonte de renda, o que faz a dependência do idoso em relação à sua 

família se inverter, visto ele tornar-se peça fundamental para a sobrevivência 

dos parentes, não o contrário. 

Peixoto (2003) declara que a aposentadoria introduziu melhorias 

significativas nas condições de vida dos idosos o que lhes garantiu um 

“estatuto social reconhecido”.  Atualmente os aposentados são considerados 

um importante público para o mercado pois configura-se na maior categoria do 

país que tem acesso a uma renda fixa no final do mês (SIMÕES, 2003).  

Ao ser solicitado que os idosos discorressem sobre a unidade da 

federação de origem, dezoito disseram ser dos estados do Rio Grande do 

Norte, Ceará e Paraíba. Apenas três não souberam dizer e afirmaram ser do 

“estado” de Mossoró. Ressaltamos que destes, dois não são alfabetizados. 

Sobre o tempo em que residem em Mossoró, oito entrevistados são 

naturais da cidade e nunca se afastaram da mesma; doze são residentes há 

mais de vinte anos, sendo procedentes de outras cidades do RN, ou de outros 

estados, como Ceará e Paraíba. 

No tocante ao nível de escolaridade, duas mulheres têm o curso 

normal23, três fizeram até o 5º ano e apenas uma tem curso superior 

(pedagogia); dos homens,  um tem o 2º grau (técnico em contabilidade), um 

cursou até o 2º ano do ensino fundamental, e outro, até o 5º ano do antigo 

ginásio, três participaram do Movimento Brasileiro de Alfabetização – 

MOBRAL24, e cinco já  aprenderam a assinar o nome a partir de sua 

                                                           
23

 Optamos por usar a nomenclatura das respostas, conforme a temporalidade que os entrevistados iam 
mencionando, tanto em relação a educação, como estado civil, entre outros, preservando seus 
vocabulários 
24

 O Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL, criado pela Lei nº 5.379, de 15 de dezembro de 

1967, propunha a alfabetização funcional de jovens e adultos e perdurou por quinze anos no país. 
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participação no programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA. Os demais, 

que totalizam três idosos, não puderam freqüentar a escola.  

As dificuldades vivenciadas por estes indivíduos não lhes possibilitaram 

a aquisição da educação formal, o que se configura como uma realidade para 

uma grande parte dos idosos brasileiros.  

Quando perguntados sobre o seu atual estado conjugal os entrevistados 

afirmaram 

TABELA 3: Distribuição do estado conjugal dos idosos participante do 
estudo.  

ESTADO CONJUGAL         SEXO                    n                                   % 

CASADO                                 M                        5                                    25 
                                                F                         2                                    10 
VIÚVO                                     M                        6                                    30 
                                                F                         5                                    25 
SOLTEIRO                              M                        0                                    00 
                                                F                         2                                    10 

TOTAL                                                               20                                   100% 

Fonte: Questionário BOAS, 2010. 
 

Dos onze idosos que são viúvos, seis estão amasiados com outras 

pessoas, sendo quatro homens e duas mulheres. A média de tempo entre os 

casados é de 25 anos. 

Há um diferencial significativo nas faixas etárias dos casais sendo, na 

sua maioria, as esposas mais jovens do que seus maridos. Nos casais que se 

formaram a partir do falecimento de um dos cônjuges é ainda maior a 

diferença, chegando até 20 anos. 

Dos vinte idosos sujeitos do estudo, dezoito tiveram filhos, perfazendo 

um total de 142 filhos. Ressalta-se que o índice de natalidade era bem alto 

quando estes estavam em idade reprodutiva. Deparamo-nos com um 

participante que teve 21 filhos e outra que optou por ter apenas 2. Os métodos 

contraceptivos eram considerados pecado na época, e as mulheres que 

desejam evitar uma prole exagerada, recorriam a práticas alternativas para não 

engravidar freqüentemente, como: esponjas embebidas em vinagre e 

introduzidas na vagina antes do coito, o consumo de plantas e sementes que 

eram consideradas anticoncepcionais naturais, dentre outros.  
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Vê-se, dessa forma, que a reprodução sempre foi uma preocupação 

feminina, e sempre coube às mulheres buscar alternativas que viabilizassem o 

aumento ou a redução do número de filhos. 

Há que se mencionar que os filhos também eram vistos como uma 

segurança para velhice. Uma certeza de ter quem cuidasse dos pais quando 

estes já não tivessem condições de  sobrevivência sozinhos e com qualidade.  

Quanto ao número de pessoas residindo juntas, há uma média de 06 

pessoas convivendo na mesma moradia, sendo estes: 

marido/esposa/companheiro, filhas, filhos, netos e bisnetos. Apenas uma das 

casas tinha 03 pessoas: as duas irmãs idosas (participantes da pesquisa) que 

cuidam da mãe (mulher com 101 anos que apresenta inúmeras disfunções 

orgânicas e funcionais). 

Ao serem perguntados sobre os sentimentos que nutriam em relação as 

suas vidas na atualidade, os vinte entrevistados afirmaram que estão 

satisfeitos, apesar de reconhecerem as limitações que vão se avolumando em 

decorrência do aumento da faixa etária. Dizem ainda, do pouco tempo que lhes 

restam e, portanto, da necessidade de não se preocuparem mais com as 

situações que lhe fogem ao controle, que não podem ser evitadas.  

 

4.1.2 Saúde Física 

 

Não se compreende a saúde como sendo apenas ausência de doenças  

mas uma co-relação estabelecida entre diversos fatores, a saber: renda, 

habitação, lazer, alimentação, atividade física, autonomia funcional, dentre 

outros.  

Assim sendo, dezessete idosos deste estudo, consideram que tem 

problemas de saúde e, portanto, percebem-se com limitações para andarem 

suas vidas, dependendo da ajuda de outras pessoas. Os três restantes se 

dizem saudáveis, pois, afirmam que os problemas físicos e funcionais que 

surgiram em decorrência de suas idades, já eram esperados, e lhes permitiu a 

adequação de suas atividades às limitações apresentadas. 

Estudos recentes têm mostrado que doenças crônicas, bem como suas 

incapacidades, não são conseqüências inevitáveis do envelhecimento. A 

prevenção é efetiva em qualquer nível, mesmo nas fases mais tardias da vida. 
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Portanto, a ênfase na prevenção é a chave para se mudar o quadro atual. 

(VERAS, 2009, p. 549) 

Quando solicitados para fazerem uma comparação do seu estado atual 

de saúde com os últimos cinco anos, 100% dos participantes afirmaram, que à 

medida que o tempo vai passando, vão aparecendo complicações que trazem 

transtornos e diminui a sua autonomia. Este é um problema que traz 

preocupações para os idosos que tem medo do abandono por parte da família, 

caso venha a ficar muito debilitado, necessitando de cuidados constantes. 

A idade é o principal fator de risco para aquisição de doenças crônicas, 

fato que não impede o idoso de conduzir sua vida com autonomia, decidindo 

sobre seus problemas, interesses e necessidades. O idoso, que mantém sua 

independência e autodeterminação, deve ser considerado um indivíduo 

saudável, ainda que apresente alguma/s doenças crônicas. 

Dez idosos afirmaram que, ao compararem-se com outros indivíduos da 

mesma idade, não conseguem estabelecer diferenças significativas, ou seja, as 

reclamações são basicamente as mesmas. Cinco deles afirmaram que 

apresentam maiores problemas no seu estado geral, do que pessoas da 

mesma faixa etária, enquanto dois afirmam que se consideram melhores, e três 

afirmam que estão muito melhores, tanto funcional como psicologicamente, que 

os sexagenários que conhecem. 

 

Sabendo-se que é grande a parcela de pessoas idosas não 
fragilizadas – portanto, com boas condições de saúde, a maioria em 
idade mais avançada e com renda, em média, superior ao conjunto 
da população – poder-se-ia propor uma política com foco na 
manutenção da capacidade funcional, em programas de prevenção, 
no investimento de metodologias para a detecção precoce de 
doenças, no monitoramento das doenças crônicas, no sistema do 
médico personalizado, entre outras medidas, em lugar do modelo de 
demanda espontânea que tem no hospital a peça central do 
sistema.(BRASIL, 2005) 

 

 

Os principais problemas de saúde diagnosticados nos idosos sujeitos 

deste estudo são: Hipertensão arterial sistêmica, dezesseis são portadores 

dessa patologia; diabetes mellitus do tipo 2, seis dos participantes fazem uso 

de hipoglicemiantes para manterem os níveis glicêmicos estáveis; e, problemas 

osteoarticulares, que são sentidos por todos os idosos e lhes trazem além do 
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desconforto limitações para o desenvolvimento de suas atividades diárias. 

Ressalta-se que a convivência dos idosos com estes problemas de saúde já 

vem ocorrendo entre 10 e 30 anos e estes têm atrapalhado suas vidas, 

principalmente, pela dependência de medicações e a necessidade de maiores 

cuidados por parte de seus cuidadores. 

É responsabilidade da equipe da ESF realizar uma ampla avaliação dos 

antecedentes diagnósticos, com ênfase nas doenças crônicas que mantêm-se 

ativas. Dada sua prevalência, devem ser sempre investigadas 

sistematicamente, para serem descartadas: 

1. afecções cardiovasculares, em especial doença hipertensiva; 

2. diabetes e suas complicações; 

3. déficits sensoriais (auditivo e visual); 

4. afecções osteoarticulares; 

5. déficits cognitivos. 

Atualmente considera-se imprescindível a atenção dada na prevenção 

de iatrogenias assistenciais relacionadas ao uso de polifármacos (como 

portadores de variadas patologias há necessidade do uso concomitante de 

diversar drogas).  

Dessa forma, os medicamentos em uso pela pessoa idosa, tanto os 

prescritos por profissional de saúde quanto os adquiridos pelo próprio idoso, 

sem prescrição, devem ser investigados. Através do registro na Caderneta de 

Saúde da Pessoa Idosa dos medicamentos mais utilizadas no cotidiano do 

idoso pode-se evitar a ocorrênciade iatrogenias associadas à polifarmácia. 

Os problemas de saúde mais freqüentes no grupo pesquisado foram as 

dores, inchaços e dormências nos membros superiores e inferiores, 

principalmente, nos pés, ombros, cotovelos e mãos. Foi necessário procurar 

ajuda nas USF para tratamento destes problemas por quatorze idoso que 

foram encaminhados para tratamento fisioterápico.  

Há uma propensão natural, na pessoa idosa, à instabilidade postural e a 

alteração da marcha o que aumenta consideravelmente o risco de quedas.  

 

 

As alterações na mobilidade e quedas podem ocorrer por disfunções 
motoras, de sensopercepção, equilíbrio ou déficit cognitivo. A 
dinâmica do aparelho locomotor sofre alterações com uma redução 
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na amplitude dos movimentos, tendendo a modificar a marcha, 
passos mais curtos e mais lentos com tendência a arrastar os pés. A 
amplitude de movimentos dos braços também diminui, tendendo a 
ficar mais próxima do corpo. A base de sustentação se amplia e o 
centro de gravidade corporal tende a se adiantar, em busca de maior 
equilíbrio (BRASIL, 2006,p.36). 

 As quedas são consideradas uma das maiores complicações advindas 

com o avanço da idade e, nos últimos três meses, dois idosos caíram e não 

puderam se levantar sozinhos. Um destes foi socorrido imediatamente e levado 

para o hospital. O outro passou mais de 10 minutos para que alguém o 

ajudasse. Estes dois disseram se sentir muito fragilizados ao se verem no 

chão, sem conseguirem se levantar, com medo de se quebrarem e passarem o 

resto de vida que ainda lhes restam em uma cama, dependendo dos outros 

para atender todas as suas necessidades. 

As quedas associam-se ao aumento da fragilidade, restrição de 

atividades e promove o isolamento social por receio de novas quedas. Quando 

ocorrem com lesões mais sérias aumentam a chance de institucionalização 

pelo comprometimento da independência funcional e da autonomia. 

 

 

A queda representa um grande problema para as pessoas idosas 
dadas as suas conseqüências (injúria, incapacidade, 
institucionalização e morte) que são resultado da combinação de alta 
incidência com alta suscetibilidade à lesões. Cerca de 30% das 
pessoas idosas caem a cada ano. Essa taxa aumenta para 40% entre 
os idosos com mais de 80 anos e 50% entre os que residem em ILPI. 
As mulheres tendem a cair mais que os homens até os 75 anos de 
idade, a partir dessa idade as freqüências se igualam. Dos que caem, 
cerca de 2,5% requerem hospitalização e desses, apenas metade 
sobreviverá após um ano. (BRASIL, 2006, p.37) 

 

 

A visão dos vinte idosos já não está perfeita e todos fazem uso de 

óculos. Mesmo assim, seis dos participantes do estudo afirmaram, que a visão 

está muito ruim e apenas um apresenta sérios problemas de vista, o qual foi 

diagnosticada como sendo uma das complicações do diabetes. Desse modo, 

sete idosos disseram que o problema de visão atrapalha suas vidas, em 

detrimento de treze que afirmam que a correção realizada pela utilização de 

óculos permite que desempenhem suas atividades laborais e sociais sem 

grandes complicações. 
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Para Brasil (2006, p. 34) “O processo natural de envelhecimento 

associa-se à uma redução da acuidade visual devido às alterações fisiológicas 

das lentes oculares, déficit de campo visual e doenças de retina. Cerca de 90% 

das pessoas idosas necessitam do uso de lentes corretivas para enxergar 

adequadamente.” 

Esta é uma condição que limita a vida dos idosos e aumentam a chance 

de isolamento social e quedas. 

A audição foi considerada péssima por um dos idosos, ruim por cinco 

deles e boa pelos outros quatorze. Ressalta-se que o idoso com sérios 

problemas auditivos está esperando o aparelho que já foi solicitado pelo SUS e 

que nove destes já utilizam este artefato para facilitar suas vidas. 

 

A deficiência auditiva gera no idoso um dos mais incapacitantes 
distúrbios de comunicação, impedindo-o de desempenhar 
plenamente seu papel na sociedade. É comum observarmos o 
declínio da audição acompanhado de diminuição na compreensão de 
fala por parte do idoso, dificultando sua comunicação com outrem. 
Algumas medidas simples podem auxiliar a comunicação com as 
pessoas idosas que apresentem declínio auditivo: 
• Evite ambientes ruidosos; 
• Evite submeter as pessoas idosas à situações constrangedoras 
quando essas não entenderem o que lhes foi dito ou pedirem para 
que a fala seja repetida; 
• Procure falar de forma clara e pausada e, aumente o tom de voz 
somente se isso realmente for necessário; 
• Fale de frente, para que a pessoa idosa possa fazer a leitura labial. 
Cerca de um terço das pessoas idosas referem algum grau de 
declínio na acuidade auditiva. A presbiacusia - perda progressiva da 
capacidade de diferenciar os sons de alta freqüência – é uma das 
causa mais comuns relacionadas a essa queixa. Muitas vezes, o 
idoso pode não perceber essa perda e, por essa razão, não referi-la. 
(BRASIL, 2006, p.34) 

 
 

Quando perguntados sobre a situação de seus dentes, dezessete 

disseram que usam dentaduras (alguns deles ainda possuem dentes, 

especialmente os inferiores) e os três restantes são banguelas, ou seja, não 

possuem qualquer dente. Ressalta-se que apenas oito dos idosos se dizem 

com problemas de mastigação, sendo estes creditados ao estado atual de suas 

dentaduras, que necessitam ser substituídas, bem como as condições em que 

se encontram os dentes que ainda possuem. 
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Sobre esta temática, a OPAS (2005, p.24) afirma que  

 

 

Saúde oral precária – principalmente cáries, doenças periodontais, 

perda de dentes e câncer bucal – causam outros problemas 

orgânicos de saúde. Esses problemas tornam-se um ônus financeiro 

para indivíduos e sociedade, e podem reduzir a autoconfiança e a 

qualidade de vida. Alguns estudos demonstraram que uma saúde oral 

precária está associada à desnutrição e, portanto, ao maior risco de 

desenvolver várias doenças não transmissíveis. A promoção da 

saúde oral e programas de prevenção de cárie criados para estimular 

as pessoas a manterem seus dentes naturais precisam começar 

ainda cedo e continuar ao longo da vida. Devido à dor e pior 

qualidade de vida associadas aos problemas de saúde oral são 

necessários serviços básicos de tratamento dental e também serviços 

especializados como os de prótese. 

 

 

Um dos maiores problemas que afetam os idosos é a incontinência 

urinária, e esta foi detectada em quatorze dos vinte idosos, apesar de só ter 

sido possível visualizar esta situação em apenas três sexagenários, que 

apresentavam características desta intercorrência. 

A prevalência da Incontinência Urinária (IU) ou perda involuntária da 

urina é maior nas mulheres entre 50 e 75 anos, não apresentando variação 

quando ao sexo, e tende a aumentar à medida que aumentam o número de 

medicamentos em uso e as comorbidades. Esta patologia tem grande impacto 

na qualidade de vida das pessoas de maior idade visto causar 

constrangimentos o que induz ao isolamento social e à depressão (BRASIL, 

2006). 

 

4.1.3 Utilização de serviços médicos e dentários 

 

 

Um dos critérios de inclusão nesta pesquisa era que os idosos fossem 

usuários do Sistema Único de Saúde, portanto, quando perguntados que 

serviços médicos e dentários utilizam, os vinte participantes afirmaram buscar 

atendimento para os seus problemas de saúde na Unidade de Saúde da 

Família, nas Unidades de Pronto Atendimento ou no Hospital Regional Tarcísio 

de Vasconcelos Maia HRTVM). Para realização de exames ou outros 
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procedimentos buscam também os serviços públicos do SUS ou a ele 

conveniados. 

São sérias as críticas efetuadas pelos idosos sobre a atenção que lhes é 

dispensada pelo SUS no município de Mossoró, sendo os mais apontados: as 

filas de espera, e a não prioridade que é dada aos idosos, para atendimento ou 

marcação de consultas, o que contraria a legislação que dispõe sobre esta 

matéria. Todos eles afirmam, que em caso de necessidade, nunca há ficha 

extra nas USF e eles são encaminhados para a UPA ou o HRTVM. Dentre as 

instituições citadas eles ressaltam o atendimento do HRTVM como um dos 

“menos ruim”, mas precisando ser melhorado no sentido de (re)conhecer e 

respeitar os direitos dos idosos. 

Os problemas que mais desagradam os idosos quando buscam os 

serviços médicos são: 

 O custo dos medicamentos que são prescritos – doze dos idosos 

atestam que nem sempre tem medicação na USF, ou na Regional de 

Saúde – USARP, e isso dificulta a aquisição do medicamento, visto ter 

que ser comprada por eles, sob o risco de terem alguma complicação 

pela descontinuidade do uso;  

 

 Os exames clínicos que são prescritos – os vinte sexagenários 

ressaltam que tem de ir ao Centro Clínico Vingt-Un Rosado para fazer 

ou marcar, o que demanda transporte, tempo e dinheiro e que estes são 

demorados e dá muito trabalho;  

 

 A demora para a marcação das consultas /exames  - quinze idosos 

dizem que NUNCA são atendidos no dia em que apresentam alguma 

intercorrência, SEMPRE dizem para que venham outro dia, às vezes, 

uma semana depois da busca por atendimento na USF;  

 

 O tempo de espera para ser atendido(a) no consultório – todos os idosos 

afirmam que esperam demais para serem atendidos, e quando o são, as 

consultas são rápidas e superficiais, com os trabalhadores da ESF 

desatentos as suas queixas, desconsiderando os problemas que 

descrevem; 
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 O tratamento oferecido pelos médicos – em decorrência da pressa e do 

descompromisso em ouvir os usuários, os vinte idosos consideram de 

péssima qualidade este serviço;   

 

 O tratamento oferecido pelo pessoal não médico – doze idosos afirmam 

que há necessidade de maior compromisso e consideração destes 

trabalhadores com os usuários. Afirmam que são considerado invisíveis 

pela maioria dos profissionais de saúde, que “consideram-nos 

poliqueixosos e mal humorados”.  

Para realizarem tratamento odontológico, os dezessete que usam 

dentaduras, procuram os protéticos para trocarem suas peças, e o dentista da 

USF, quando sentem algum problema nas gengivas ou dentes que ainda lhes 

restam. O atendimento deste trabalhador é agendado previamente na USF, e o 

idoso tem garantia de continuidade no tratamento bucal, até o seu término. Às 

vezes há necessidade de encaminhamento para algum procedimento mais 

complexo, que deve ser marcado através da USF, em local conveniado ao 

SUS, que preste o atendimento necessário.  

Nos últimos três meses, vinte dos idosos consultou-se com o médico 

e/ou enfermeiro da USF, quatorze se submeteram a tratamento fisioterápico, 

doze realizaram exames de rotina, três foram internados e dois fizeram 

tratamento dentário. Todos os idosos compareceram a USF em busca de seus 

medicamentos e, destes, oito afirmaram a inexistência de seus remédios o que 

demandou a necessidade de compra na Farmácia Popular para não haver 

maiores problemas. As consultas e exames são os serviços que normalmente 

os idosos usam mais,  uma vez por mês, a depender do estado de saúde em 

que se encontram, ou da necessidade de controle da patologia que são 

portadores. 

Em síntese, dezessete idosos usam dentadura e destes, cinco precisam 

urgentemente realizar sua troca em decorrência do tempo em que as utilizam; 

vinte usam óculos e nove deles precisam ser substituídos o que foi detectado 

através de exames oftalmológicos; nove fazem uso de aparelho de surdez e 

apenas em mais dois foi detectado a necessidade de utilização deste artefato, 

sendo que um já foi solicitado pela Gerência Executiva da Saúde. 
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Todos os idosos tomam medicações receitadas pelo médico da ESF e 

estas são para hipertensão (dezesseis), diabetes (seis), e depressão (quatro).  

Como já apresentado anteriormente, nem sempre a USF dispõe da medicação 

prescrita,  exigindo sua compra, por parte dos idosos, o que  acaba por 

comprometer sua renda mensal. Os idosos informam da necessidade de 

organização do poder público no sentido de sempre disponibilizar estas 

medicações, visto ser um dos direitos previstos pela PNI, bem como por terem 

seus proventos comprometidos com as despesas de casa, e com as diversas 

“prestações” para aquisição de bens que lhes proporcionem maior qualidade de 

vida e bem estar. 

Em caso do idoso apresentar doença ou incapacidade foi dito pelos vinte 

sexagenários que alguma pessoa de sua família disponibiliza-se a cuidar dele. 

Em caso de internamento do idoso, a família faz um revezamento para 

acompanhá-lo no hospital. Entretanto, os idosos dizem que caso a 

intercorrência perdure, a paciência dos cuidadores vai se esvaindo e isso 

possibilita a não comunicação de alguns sintomas pelo idoso pois existe o 

medo de ser considerado chato ou abusivo. 

 

4.1.4 Atividades da vida diária 

 

 

As atividades da vida diária se constituem em uma importante referência 

quanto à autonomia e independência do idoso, e determina quais destas 

atividades podem ser desempenhadas pelo sexagenário, ou mediante a ajuda 

de outras pessoas. 

Estas atividades são subdivididas, didaticamente, em:  Atividades de 

Vida Diária (AVD)25 que se relacionam intrinsecamente ao autocuidado e que, 

quando não podem ser realizadas pelo idoso, requer a presença de um 

cuidador; Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD)26, relacionam-se a 

participação do idoso em seu entorno social e indicam a sua capacidade de 

vida independente dentro da comunidade na qual encontra-se inserido. 

                                                           
25

 Constituem-se na capacidade de banhar-se, alimentar-se, mobilizar-se, vestir-se, andar, ir ao banheiro 
e manter controle sobre suas necessidades fisiológicas. 
26

 Utilizar meios de transporte, manipular medicamentos, realizar compras, utilizar o telefone, cuidar das 

próprias finanças, preparar refeições e realizar tarefas domésticas leves e pesadas. 
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Quando se avalia a funcionalidade da pessoa idosa é necessário 
diferenciar desempenho e capacidade funcional. 
• Desempenho avalia o que o idoso realmente faz no seu dia-a-dia. 
• Capacidade funcional avalia o potencial que a pessoa idosa tem 
para realizar a atividade, ou seja, sua capacidade remanescente, que 
pode ou não ser utilizada. Um exemplo disso é quando o idoso mora 
em uma casa que possui escada e não a utiliza porque a família teme 
que ele caia. Logo, o idoso não desempenha a função de descer e 
subir escada por limitação da família, mas, esse possui capacidade 
funcional para executá-la. A atenção à saúde da pessoa idosa por 
meio da avaliação da capacidade funcional, tem demonstrado ser 
mais significativa nas intervenções terapêuticas do que apenas a 
presença ou ausência de doenças. Para melhor entendimento, será 
utilizado o seguinte exemplo: dois idosos que tem o diagnóstico de 
Diabetes Mellitus, um se mantém independente para todas suas AVD 
e outro necessita de ajuda para sair da cama e alimentar-se. Os dois 
possuem a mesma doença de base, mas, seu nível funcional é muito 
diferente. O processo incapacitante corresponde à evolução de uma 
condição crônica que envolve fatores de risco – demográficos, 
sociais, psicológicos, ambientais, estilo de vida, comportamentos e 
características biológicas dos indivíduos (BRASIL, 2006, p.39-40) 

 
 

 
 
 

No quadro abaixo estão descritas as AVDs realizadas pelos idosos e/ou 

com ajuda de seus cuidadores.  

Quadro 3: Relação das atividades realizadas pelos idosos 

ATIVIDADES Nº DE IDOSOS QUE A 
REALIZAM 

Sair de casa utilizando um transporte  (ônibus, van, táxi, trem, 
metrô, barca, etc.)  

12 

Sair de casa dirigindo seu próprio carro 01 

Sair de casa para curtas distâncias (caminhar pela 
vizinhança)  

17 

Preparar sua própria refeição  12 

Comer a sua refeição  20 

Arrumar a casa, a sua cama  15 

Tomar os seus remédios  18 

Vestir – se   17 

Pentear seus cabelos  17 

Caminhar em superfície plana  19 

Subir/descer escadas   15 

Deitar e levantar da cama    17 

Tomar banho  17 

Cortar as unhas dos pés  12 

Ir ao banheiro em tempo  12 

Fonte: Dados coletados para a pesquisa, a partir do Questionário BOAS 

     

Quando perguntado ao idoso se alguém o ajudava nas tarefas 

domésticas, e com o seu cuidado pessoal, os vinte sujeitos informaram que 
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dispõem de auxílio, sendo estes executados por: esposa/o (09); filha (06); outra 

pessoa da família (05). Ressalta-se que a outra pessoa da família informada 

pelos idosos são as sobrinhas, que se responsabilizam pelos cuidados mais 

diretos aos seus tios e tias anciãs. 

O tempo assume dimensões importantes na vivência do envelhecimento. 

Conforme afirmam os sujeitos da pesquisa ele passa mais devagar, mais lento, 

sem pressa o que faz com que haja uma sensação de maior tempo livre e isso 

implica em realização de atividades que proporcionem uma maior fluidez. 

Nesse sentido, temos que os idosos realizam, prioritariamente, as seguintes 

atividades: 

Quadro 4  - Atividades que os idosos realizam no tempo livre 

ATIVIDADES Nº DE IDOSOS QUE A REALIZAM 

Ouve rádio 20 

Assiste TV 20 

Lê jornais 2 

Lê revistas e livros 3 

Recebe visitas 12 

Anda pelo bairro 14 

Vai à igreja 17 

Vai a jogos 2 

Pratica algum esporte 7 

Faz compras 5 

Sai para visitar amigos 12 

Sai para visitar parentes 20 

Sai para encontro social 15 

Costura, borda, tricota 4 

Faz atividades para distrair 20 

Fonte: Dados coletados para a pesquisa, a partir do Questionário BOAS 

 

     
Dezessete dos idosos, afirmam que estão satisfeitos com as atividades 

que realizam no seu tempo livre, em detrimento de três que se dizem 

insatisfeitos em decorrência, principalmente, das limitações que lhe são 

inerentes pela patologia que o acompanha e da dependência do transporte 
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coletivo para se deslocar, o qual é de péssima qualidade principalmente, nos 

bairros periféricos de Mossoró, locais onde a pesquisa foi efetivada. 

 

4.1.5 Recursos sociais 

 

Dezoito, dos vinte idosos, referem estar satisfeitos com o relacionamento 

que têm com as pessoas, com as quais convivem. As duas que se dizem 

insatisfeitas, o fazem por reconhecer as dificuldades que mantêm no 

relacionamento com as pessoas que vivem, afirmando ser de dependência, o 

que faz destas  “verdadeiros  tiranos”, ressaltando o tempo inteiro esta relação 

desigual. 

Devemos lembrar a ocorrência freqüente de violência contra os idosos, a 

qual é motivo de constante preocupação de entidades que lutam por seus 

direitos. Para Brasil ( 2006) o idoso algumas vezes pode assumir o papel 

de "bode expiatório", sendo culpabilizado por todas as crises familiares. Esta é 

uma situação bastante grave e deve ser trabalhada pela equipe Saúde da 

Família. 

Quando perguntados que tipo de ajuda seus familiares oferecem ao 

idoso, dezessete deles afirmou ser, companhia/cuidado pessoal, e apenas três 

disseram que era outro tipo de cuidado/assistência, que se configurava por 

mudança de decúbito, para não aparecer escaras, auxílio na alimentação e 

cuidados de higiene pessoal, dentre outros, que se caracterizam pela 

diminuição da capacidade de autonomia.  

Assim, a ajuda que os idosos oferecem aos seus familiares 

caracterizam-se por: dinheiro (20); moradia (20) e, sete idosas cuidam dos 

netos para que suas filhas e/ou noras possam trabalhar fora de casa. 

 

As diversas realidades apresentadas para as famílias brasileiras, tais 
como o aumento da mortalidade masculina em faixas etárias cada 
vez mais jovens, a necessária inserção das mulheres no mercado de 
trabalho formal e informal, afetam o balanço entre necessidades e a 
disponibilidade de auxílio real existente entre os membros familiares, 
fazendo com que pessoas idosas assumam o cuidado da residências, 
das crianças e dos adolescentes com bastante freqüencia. (BRASIL, 
2006, p.41) 
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Todos os vinte idosos se dizem satisfeitos com os amigos e vizinhos, e 

lembram que na última semana foram visitados por vizinhos/amigos (09); filhos 

(13) e outros familiares (04) sendo estes primos, irmãos e sobrinhos. 

Néri (2005, p. 193) sobre este assunto assegura que 

 

Viver só não resulta necessariamente em solidão emocional, 

principalmente se há filhos vivendo perto que mantêm contatos 

regulares com os pais; se há outros idosos vivendo na mesma área 

geográfica, se o idoso tem velhos amigos com quem pode contar e se 

é capaz de manter relações de intimidade à distância. Os velhos 

preferem contatos sociais com amigos da mesma idade do que com 

os filhos e o conjugue, ou seja, preferem relações de livre escolha do 

que obrigatórias. 

 

 

4.1.6 Recursos econômicos 

 

 

O recurso econômico é um fator de extrema importância, pois pode dar 

uma visão de como sobrevive o idoso no seu cotidiano, e quais são as 

potencialidades e dificuldades que este enfrenta para dar conta de suas 

necessidades. 

Nesse sentido, nessa seção do BOAS, nos deparamos com a questão 

do trabalho e sua importância para a vida do idosos, incluindo sua fonte de 

renda. 

Quando solicitado que descrevessem qual o trabalho que foi 

desenvolvido por toda sua vida produtiva, os idosos afirmaram que foi: 

professora – (01); motorista – (03); agricultor/agricultora – (09); dona de casa – 

(07).  

Atualmente, dos vinte idosos entrevistados apenas sete dizem que 

trabalham, porque tem a responsabilidade de cuidar dos netos, para que suas 

filhas e/ou noras possam trabalhar fora de casa. Os demais dizem que ajudam 

na medida do possível, mas que não assumem as tarefas como uma 

responsabilidade mas, sim, como uma forma de contribuir com seus 

cuidadores, bem como não ficarem tão ociosos. 

As idades com que pararam de trabalhar foi variável, mas a maioria 

afirma que após a aquisição do direito a aposentadoria, houve um relaxamento 
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da obrigatoriedade de assumir responsabilidades para aquisição do sustento, já 

que havia a garantia de uma renda fixa, sem atrelamento a atividade laboral 

contínua, o que Debert (2003) denomina de inatividade remunerada e desse 

modo, a aposentadoria se configura não apenas o marcador de uma nova fase 

da vida, mas como um fator de transformação e nos significados da velhice e 

no processo de envelhecimento. 

Nove dos idosos afirma que mesmo aposentados continuaram 

trabalhando, até que suas condições físicas os impedissem de continuar, 

porque tinham medo de serem considerados improdutivos, e consideravam 

também, a renda muito pouca para dar conta das suas necessidades 

cotidianas. 

Atualmente, todos os idosos da pesquisa são aposentados, com uma 

renda prevalente que varia, de um salário mínimo (16) até três salários (04). 

 A renda  familiar mensal destes idosos são: de 1 a 2 salários (16) e 

mais de 4 salários (04). 

 Ressalta-se que esta é a soma da renda dos idosos com a das pessoas 

que moram com eles, o que é uma média de quatro a seis pessoas. Doze dos 

idosos afirmam que sempre falta um pouco para atender as suas necessidades 

cotidianas, em detrimento de oito que afirmam que a renda é insuficiente, 

faltando muito para dar conta de suas necessidades.  

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ao realizar a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios 2009, divulgada em 2010, declara que 

houve o aumento do número de famílias com idosos, onde na maioria das 

famílias, o idoso passou a ser visto enquanto fonte de renda, ou seja, com sua 

aposentadoria auxilia nas despesas da família, comprometendo seu salário a 

outros. 

Quanto aos itens que existem nas residências dos entrevistados nos 

deparamos com os abaixo descritos:  

Quadro 5 - Itens que existem nas residências dos idosos 

1. Água encanada 20 

2. Eletricidade 20 

3. Ligação com a rede de esgoto 08 

4. Geladeira/congelador 20 

5. Rádio 20 
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6. Televisão 20 

7. Vídeo-cassete 00 

8. DVD 20 

9. Computador 13 

10. Telefone 04 

11. Automóvel 01 

Fonte: Dados coletados para a pesquisa, a partir do Questionário BOAS 

 

O imóvel em que moram é de sua propriedade, afirmam100% dos 

entrevistados, relembrando as dificuldades para conseguir adquiri-los, quando 

mais jovens, e mantê-los agora na velhice. Atualmente, foi possível visualizar 

as boas condições gerais dos imóveis, nos quais estes idosos residem.  

Consideram, ainda, que sua situação econômica atual, comparada a de 

50 anos atrás, é muito melhor, visto as grandes facilidades em que hoje se 

encontram, para aquisição de bens e serviços em detrimento de alguns anos 

atrás, quando a possibilidade de compra era muito menor em decorrência do 

contexto econômico, político e social da época. 

4.1.7 Saúde Mental 

 

A função mental é determinante para que possamos avaliar o nível 

cognitivo dos idosos e o seu grau de comprometimento, caso haja. Para Brasil 

(2006, p.35) assevera que  

 

A avaliação cognitiva deve fazer parte da avaliação clínica, pois, 
auxilia na identificação das principais alterações na saúde mental das 
pessoas idosas. O desempenho físico e social do idoso depende da 
integridade de suas funções cognitivas. A perda de memória recente 
e a habilidade de cálculo são indicadores sensíveis de redução 
dessas funções. A avaliação da perda de memória recente é 
considerada como mais adequada, dado que a escolaridade pode 
influenciar na avaliação da habilidade de cálculo. 

 

 

Assim sendo, foi solicitado que os idosos respondessem questões que 

possibilitariam ter uma visão mais abrangente das suas atuais condições. Um 
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dos maiores problemas de saúde que advém com a idade é a perda da 

memória e, o questionário  BOAS, inseriu perguntas sobre essa disfunção. 

Assim, dos vinte idosos, dezesseis deles conseguiram repetir o nome 

que a pesquisadora havia lhes dito no início da aplicação do questionário – 

UERN; dezessete souberam informar o ano em que nasceram, de acordo com 

a documentação que forneceram para elencar seus dados. No tocante ao 

endereço de suas residências, dezoito conseguiram dizê-los corretamente, 

bem como o tempo que moram neste local, o que fez com que lembrassem a 

data em que havia ocorrido alguma reforma, as condições da rua e cidade 

desde muito tempo; todos acertaram o nome do presidente do Brasil (Lula) 

bem como o ano em que estávamos, visto ser o ano de eleições presidenciais, 

o que lhes trouxe muitas preocupações, pois afirmam que este governo, deixou 

muitos ganhos para o povo brasileiro. Ao ser solicitado que informassem o mês 

em que estávamos, dezessete acertaram, em detrimento de três, que se 

enganaram. Apenas treze conseguiram lembrar o nome da universidade a que 

a pesquisadora estava vinculada para realização da pesquisa - UFRN.  

Ressaltamos que estas perguntas têm como interesse, avaliar a 

memória e o senso de orientação dos entrevistados. Foi solicitado que os 

idosos realizassem alguns exercícios para este fim, cujo resultado foi o 

seguinte: doze deles conseguiram tocar com a mão direita o seu ouvido direito; 

quinze, tocaram a mão esquerda no ouvido direito; e, apenas nove, 

conseguiram tocar com a mão direita no ouvido esquerdo. 

Todas as demais questões, deste item (saúde mental), são referentes à 

condição de depressivo ou não, visto esta ser um dos graves problemas, que 

afetam os sexagenários. Assim sendo, treze idosos afirmaram não se sentirem 

solitários no último mês e, dos sete que se disseram solitários, seis afirmou que 

esse sentimento se manifestou algumas vezes, e apenas um, disse que no 

último mês sempre se sentiu solitário.  

No tocante a preocupação, onze disseram que vivenciaram esse 

sentimento sendo as causas citadas, o aumento progressivo da violência em 

Mossoró e a “carestia” que afeta a qualidade de vida de todos, pois limita a 

aquisição de bens e serviços que garantem satisfação. 
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Dez dos idosos afirmam que apresentam, atualmente, dificuldade para 

dormir. Destes, dois, referem que a insônia é causada pelas preocupações que 

os aflige e lhes tira o sono. 

A cefaléia foi motivo de queixa de oito dos vinte idosos. Eles dizem que 

nem sempre esta cede com a ingestão de analgésicos. 

Apenas três entrevistados dizem que não vêm se alimentando bem, em 

decorrência de  falta de apetite, mas ressaltam que o cardápio é sempre o 

mesmo, e já estão enjoados.  

No tocante a falta de energia, todos os idosos consideram que, à medida 

que a idade avança, a coragem para realizar as atividades vai diminuindo, seja 

por conta das dificuldades, ou pelo cansaço que os anos vão agregando ao 

corpo, e a cabeça, dos indivíduos sexagenários. Eles também afirmam que, 

com o passar do tempo, a paciência vai diminuindo, e ficam mais zangados 

com facilidade, apesar de acreditarem que isso não contribui para serem 

melhor compreendidos, pelos seus familiares e demais pessoas jovens, com as 

quais mantém contato. 

Sete idosos não saem de casa sempre que precisam ou querem sair por 

causa, principalmente, da questão do transporte e de precisarem, quando se 

deslocam para algum ponto mais distante, de alguém que os acompanhe. Eles 

não gostam muito dessa relação de dependência, apesar de afirmarem que ela 

tende a se aprofundar à medida que envelhecem mais. 

Nos último mês, três idosos têm se sentido tristes ou deprimidos, por um 

período maior que poucas horas (01), poucas horas ou menos (02). O horário 

em que se sentem mais tristes é no final da tarde e início da noite. Um dos 

idosos tem chorado constantemente, mas todos os vinte entrevistados dizem 

que nunca deixaram de acreditar que a vida valia a pena, e que, portanto, 

jamais tiveram pensamentos suicidas. 

É essencial que seja feita a diferença entre tristeza e depressão, uma 

vez que os sintomas depressivos podem ser mais comuns nessa faixa etária 

ocorrendo, com freqüência, no contexto de desordens médicas e neurológicas. 

A presença de depressão entre as pessoas idosas tem impacto negativo em 

sua vida.  

Brasil (2006, p.103) insiste que a equipe da Estratégia Saúde da Família 

desempenham importante papel na detecção precoce desta patologia isto que  
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Os sintomas da depressão podem variar em função dos indivíduos e 
pode ser causados por várias outras doenças, geralmente, 
coexistentes. Desta forma, no momento da consulta ou acolhimento 
da pessoa idosa, o profissional de saúde deve estar atento para 
alguns sinais e sintomas que sugerem depressão, como: 
• Fadiga matutina. 
• Retardo psicomotor. 
• Redução da afetividade. 
• Intranqüilidade ou nervosismo. 
• Ansiedade. 
• Alteração do ciclo sono-vigília. 
• Alteração do apetite (habitualmente com anorexia). 
• Múltiplas queixas somáticas mal sistematizadas. 
• Falta de interesse nas coisas que antes lhe agradavam. 
• Queixas acentuadas de anedonia (perda da capacidade de sentir 
prazer) e de 
distúrbio cognitivo. 
• Distúrbios do comportamento e da conduta. 
• Etilismo de início recente. 
 

O entendimento das inter-relações entre os sinais e sintomas de 

depressão, é um grande desafio para os profissionais da Atenção Básica. O 

diagnóstico e o tratamento adequado, são fundamentais para a melhoria da 

qualidade de vida dessa população, além de otimizar o uso de serviços de 

saúde, evitar outras condições clínicas e prevenir óbitos prematuros. 

Sete homens demonstraram arrependimento, pela maneira que trataram 

suas esposas, quando eram mais jovens; três mulheres consideram que não 

criaram bem os filhos, e isso lhes traz arrependimento. Os demais consideram 

que este não é o momento, para se arrependerem pelo que fizeram ou 

deixaram de fazer; “A fila anda!” (Lucrécia). 

No tocante as expectativas para o futuro, nove desejam que os filhos se 

encontrem na vida, quatro têm esperança de morrerem sem dar trabalho aos 

seus cuidadores, sete pretendem viver muitos anos ainda, desde que 

conservem a independência e a autonomia. 

Todos os idosos se dizem felizes nos dias atuais, apesar de 

reconhecerem as dificuldades que vivenciam, e acreditam que o tempo tem 

sido generoso com eles, por permitir que continuem em casa e não em uma 

instituição. 
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4.1.8 Necessidades e problemas que afetam o entrevistado 

 

 

Quando solicitado que os idosos descrevessem as principais 

necessidades e carências estes as listaram por ordem de prioridades, sendo 

estas: 

 
1 Econômica – oito idosos afirmaram ter dificuldades para se manter com 

a renda de que dispõem para o seu sustento, ressaltando o alto custo 

dos medicamentos e a dependência financeira da família como os 

principais fatores. 

 
2 Transporte – a deficiência do transporte público foi destacada pelos vinte 

idosos que afirmam a longa espera, a pressa dos motoristas que não 

permite que o idoso sinta segurança para subir os altos batentes de 

entrada dos ônibus, a falta de respeito com o assento do idoso que 

sempre está ocupado e, por fim, o desrespeito pela condição física do 

idoso que precisa de mais tempo para levantar-se e pedir parada sem o 

risco de cair e se machucar.  

 
3 Lazer – os vinte idosos consideram que apesar de haver grupos de 

idosos nos bairros, casas de convivência, dentre outros locais onde 

pode haver a socialização do idoso, ainda está frágil a questão da 

diversão para eles. 

  
4 Segurança – atualmente Mossoró é uma das cidades do Rio Grande do 

Norte que apresenta maior índice de violência, e isso tem trazido muita 

insegurança para os idosos, especialmente o medo de saírem de suas 

casas, sentarem-se nas calçadas e ficarem sem seus cuidadores.  Os 

vinte sexagenários não acreditam que haja um retrocesso dessa 

realidade, antes, ressaltam que nos últimos vinte anos a cidade tem 

passado por um intenso problema de violência, e que este se deve, 

principalmente às drogas que abundam em todos os bairros. 
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5 Saúde – todos os idosos afirmam que a saúde precisa melhorar muito 

para atender as necessidades que surgem em decorrência da idade e 

respeitar o que prescreve o Estatuto do Idoso. 

 

6 Companhia e contato pessoal – três idosos dizem que sentem falta de 

maior contato com outras pessoas, visto não se sentirem bem com a 

solidão imposta pela velhice. 

 
Por fim, todos os vinte idosos consideram que o maior problema do seu 

cotidiano é a violência que impõe restrições as suas já limitadas vidas, 

tornando-os prisioneiros em suas casas e dependentes da visita de seus 

parentes e amigos. 

 

ETAPA II – Mapas Analíticos 

A análise dos mapas analíticos não seguiu um caminho reto, sem 

curvas, antes, ela foi sendo efetuada à medida que foram se desenhando os 

discursos dos idosos no tocante as suas formas de andar a vida e a atenção 

que lhes é conferida pelo município de Mossoró para lhes proporcionar saúde 

e, consequentemente, qualidade de vida. 

Os caminhos trilhados, os momentos de ruptura, as linhas de fuga, os 

afetos, tornaram-se as pistas a serem seguidas para articular teoria e prática  e 

investigar o processo de produção do mundo, do trabalho, de si e do cuidado 

que o idoso dispensa consigo e com os outros, seus companheiros dessa 

empreitada cujo fim ninguém deseja. 

Os ruídos, as tensões e os conflitos, presentes no discurso dos idosos, 

foram apreendidos pela sua cartografia, que demonstraram diferentes lógicas e 

sentidos.  

O processo através do qual foi realizada a análise do material empírico, 

deu-se a partir de leituras flutuantes, posteriormente da leitura minuciosa de 

todos os discursos até que estes se mostrassem saturados, isto é, 

demonstrassem sinais de exaustão pela repetição das falas. Este foi como 

trabalhamos, inicialmente, o material transcrito. Após esta etapa, os discursos 
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foram condensados em um mapa analítico mediante a participação dos sujeitos 

do estudo, que elaboraram conosco as falas que demonstravam exatamente o 

que desejavam dizer a cerca das categorias temáticas27 elencadas.  

Ressaltamos que este estudo não teve a intenção de esgotar a 

discussão sobre a atenção à saúde do idoso, antes, de tornar visível esta 

problemática e suscitar novas discussões e pesquisas.  

Desse modo, os resultados que apresentamos são sempre provisórios 

mas nem por isso, ineficazes ou melhores que outros já realizados e 

divulgados, visto estes serem delimitados a um contexto social e histórico 

específico, a um grupamento populacional distinto, que apresenta histórias e 

vivências que se articulam e se excluem a depender do campo a que 

pertencem. 

Assim sendo, conseguimos construir cinco mapas analíticos que, 

espera-se, deem conta da vivência dos idosos mossoroenses e a atenção à 

saúde que vem lhes sendo garantida pelo poder público. 

4.1 Velho também é gente 

No dia a dia fica a grande dúvida: Velho ainda é gente? Somos mal vistos ou 

nem somos vistos. A nossa imagem incomoda. A nossa fala mansa, arrastada, 

chateia. Os nossos problemas não interessam a ninguém. Ficamos horas, dias 

e semanas sem que se pergunte com real interesse: como a senhora ou o 

senhor estão? Até o nosso cheiro é desagradável. Alguns dizem que 

cheiramos a doença, a morte. Mas não é assim que sentimos. Pelo menos, na 

maior parte do tempo nós queremos con-viver, sair, brincar, namorar. É, não 

estamos mortos. Mesmo quem é dependente, não sente vontade de deixar 

esta vida. Temos medo de sermos deixados de lado quando estivermos mais 

velhos mas agora, nesse momento, o que gostaríamos mesmo é que as 

pessoas vissem quem somos, o que nos tornamos, o que conseguimos e nos 

admirassem. O grande problema da humanidade é não entender que 

envelhecer é o segredo da vida, não é a morte. É a velhice. É o jeito que cada 

um vai dar para viver como velho e apesar de velho. É a consciência que o 

                                                           
27

 O surgimento das categorias temáticas deu-se a partir das leituras aprofundadas do discurso, 

que permitiam antevê-las em construção, latentes, esperançosas de serem analisadas.  
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tempo não pára, nunca pára. A cada dia todos os viventes vão se tornando 

velhos e isso reflete em tudo. Na aparência – chega um tempo que mesmo 

esse povo que tem dinheiro não vai poder mais se operar tanto por falta de 

pele para esticar, o corpo não atende mais o que você quer, as quedas 

apavoram, os ossos ficam tão fraquinhos; Na cabeça – com o passar do 

tempo ninguém é mais o mesmo, a memória foge, a gente esquece tudo, fica 

mais medroso, a tristeza aparece para visitar sem aviso, o sono vai embora 

mais cedo. No namoro – pra mulher é mais fácil, não tem de se preocupar, 

mas para o homem é muito complicado, a vontade fica na cabeça mas o corpo 

não acompanha e a gente tem um medo danado do tal do azulzinho. É, nada é 

como antes mas não se pode esquecer que VELHO TAMBÉM É GENTE e 

merece ser feliz e respeitado enquanto estiver aqui, neste planeta. 

TRADUÇÃO DA PESQUISADORA 

As falas acima expressam o que os idosos sentem em relação ao como 

são vistos e sentidos socialmente.  

Relacionando este discurso com Santos (2006), quando aborda a 

necessidade da utilização da Sociologia das Ausências e da Sociologia das 

Emergências como procedimento capaz de tornar intelegível  o que se 

expressa, vemos que a atual temporalidade não possibilita que se visualize 

estes indivíduos como cidadãos com direitos e deveres,  aptos a atuarem para 

melhoria de suas vidas e dos outros.  

A contração do presente e dilatação do presente é o que faz com que 

os idosos sejam vistos como algo, coisa sem importância, visto estes não 

terem garantias de futuro, que atualmente se configura como a grande 

esperança da humanidade. 

Se não há futuro, porque discutir o presente. Ora cabe ao presente 

preparar o futuro e, se não se visualiza essa possibilidade não há porque 

pensar e discutir com os idosos os seus direitos, suas vontades. Afinal, o 

tempo deles está se esvaindo. Se não nos preparamos para a vida que está 

por vir será a morte que nos esperará. E a morte é o fim. Não se discute o fim, 

espera-se por ele calmamente, sem atrapalhar os outros.  

As alterações funcionais, psicológicas e sociais, que vão se construindo 

com o passar dos anos conferem a estes sujeitos uma dependência que 
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machuca, oprime, e, em muitos casos, humilha. A família, cuidadora dos 

idosos pesquisados, tende a assumir esta incumbência pela necessidade da 

ajuda que é dada pelo idoso, e pelo sentimento de culpa em abandoná-lo a 

própria sorte. (GUARIENTO; NERI, 2010); (LIMA; SANGALETI, 2010). 

É importante, entretanto, que o cuidado ao idoso seja interativo, pois 

este é mediado por “[...] relações que se criam pelo afeto, com toques, 

conversas e um planejamento compartilhado entre o idoso, seus cuidadores e 

a equipe de saúde e assistência social, quando estas estiverem prontas.” 

(Lima; Sangaleti, 2010, p. 48) 

O cuidado, portanto, se constituiria também em motivo de felicidade e 

não apenas de dependência e perda de autonomia, que faz com que os idosos 

acabem por não participar ativamente como ator principal da sua história 

deixando a cargo dos outros as decisão que deveriam ser deles. 

Outro fato importante relatado pelos idoso é a inevitável deterioração da 

aparência física que hoje se constitui em um capital simbólico, um capital 

econômico e um capital social. (GOLDENBERG, 2008) 

Para esta autora (2008, p.27),  

 

No Brasil, [...], o corpo trabalhado, cuidado, sem marcas indesejáveis 
(rugas, estrias, celulites, manchas) e sem excessos (gordura, 
flacidez) é o único que, mesmo sem roupa, está decentemente 
vestido. Pode-se pensar, neste sentido,  que, além de o corpo ser 
muito mais importante do que a roupa, ele é a verdadeira roupa: é o 
corpo que deve ser exibido, moldado, manipulado, trabalhado, 
construído, produzido, imitado. É o corpo que entra e sai de moda. 
 
 

Nesse sentido, envelhecer é extremamente doloroso e ver alguém 

envelhecido remete-nos ao futuro, ao como ficaremos, e isso pode ser muito 

desagradável para a população ainda jovem que se recusa a pensar na 

possibilidade de ficar velho e vivenciar todos os problemas que são inerentes 

as faixas etárias mais longevas.  
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4.2 A saúde que se conta não é a saúde que se faz 

Na mídia tudo pode, tudo dá certo, tudo foi feito. As plaquinhas também dizem 

isso. Dizem de quantias enormes gastas com a saúde mas na hora que a 

gente precisa: cadê? Muitas vezes só procurando a promotoria do idoso é que 

conseguimos o atendimento que precisamos. Alguns anos atrás eu sei que era 

bem pior mas a cidade era menor. Tínhamos menos gente doente, que 

precisava de atenção. Hoje a cidade é grande e vem muita gente de fora. Os 

hospitais de Mossoró estão fechando. Ficamos muito inseguros. Para onde 

vamos quando ficarmos doentes? O Hospital Regional Tarcísio de 

Vasconcelos Maia não irá aguentar tanta gente. As propagandas vivem 

dizendo do investimento que é feito na saúde, muitas equipes da Estratégia 

Saúde da Família cuidando de todos mas não é assim. Lá na USF, pegamos 

ficha, não temos prioridade de atendimento, ou seja, eu adoeço hoje e passo 

às vezes três dias para ser atendida. A não ser que eu vá na Unidade de 

Pronto Atendimento. É difícil. O SAMU demora a vir quando é chamado. 

Desse modo, só nos resta dizer: PRECISAMOS DE MELHORIAS REAIS NO 

SISTEMA DE SAÚDE DE MOSSORÓ PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DOS IDOSOS. 

TRADUÇÃO DA PESQUISADORA 

Este discurso foi nomeado por Rodolfo Fernandes que afirmou que 

“vivo vendo os políticos dizendo quanto estão investindo na saúde mas na 

hora da precisão não encontro nada, é tudo difícil, complicado, e não vejo 

onde procurar auxílio para minhas necessidades, que vão aumentando com a 

idade.”  

Ressalta-se que os investimentos têm se concretizado na atenção à 

saúde do idoso tanto no país, como no estado do Rio Grande do Norte e, 

especialmente, na cidade de Mossoró. Mas há de salientar que os recursos 

investidos não são compatíveis com as necessidades de saúde apresentadas 

pelo idosos e, que estes, precisam que o poder público assuma maior 

compromisso para com eles. 

Lima (2008, p. 35) em pesquisa denominada Um olhar sobre o idoso: 

percepções sobre a velhice em Mossoró, afirma que 
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O serviço de saúde pública especialmente o Sistema Único de 
Saúde (SUS) tem na parcela idosa, certamente o maior número de 
usuários. É a partir dos 60 anos que muitos problemas de saúde se 
intensificam, resultados de muitos anos de esforço, de um momento 
em que o corpo pede cuidados. Mas a maioria dos idosos percebem 
o acesso aos serviços de saúde como algo que ainda discrimina e 
carece de mais investimentos. Especialidades médicas como 
Geriatria, por exemplo, que está a par de todos os aspectos que 
integram as pessoas idosas, ainda caminham para uma gradual 
evolução em número de profissionais no mercado e especialmente 
na saúde pública. 
 
 
 

Para o Secretário Municipal da Cidadania, o idoso mossoroense tem 

recebido atenção especial nos aspectos que competem à saúde e bem estar, 

através de programas como o Idoso Cidadão onde se realiza serviço social 

básico e especial, através do atendimento realizado nas Casas da Nossa 

Gente, Centro de Referências e de Assistência Social e os grupos de 

convivência.  

Os idosos reconhecem esta relevante ação que se realiza nos diversos 

bairros de Mossoró e possibilita maior entrosamento entre os idosos chegando 

mesmo a formarem-se casais dentre eles o que propicia a evasão do 

sentimento de solidão que é tão comum na velhice mas apaziguado pela 

convivência com outros na sua mesma situação de vida. 

Nestes encontros, um dos tópicos mais tratados é a saúde - a que se 

tem e a que se deseja. Uma das maiores preocupações dos idosos na 

atualidade é a rede hospitalar conveniada ao SUS que, em Mossoró,  está 

cada vez mais crítica. Na realidade, Mossoró conta com apenas três unidades 

hospitalares: o HRTVM, a Casa de Saúde Dix-Sept Rosado  e o Hospital 

Wilson Rosado. O primeiro é publico e os demais são particulares 

conveniados ao SUS, com uma quantidade limitada de leitos para os seus 

usuários. 

Desse modo, a atenção ao idoso, em Mossoró, apresenta fragilidades 

que são percebidas por todos que atuam na área e não se visualiza  

mudanças a curto ou médio prazo desta realidade. 

 

O cuidado representa uma atitude de ocupação, preocupação, 
responsabilização e envolvimento com o outro; entra na natureza e 
na constituição do ser humano. O modo de ser cuidado revela de 
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maneira concreta como o é ser humano. Sem cuidado, ele deixa de 
ser humano. Se não receber cuidado desde o nascimento até a 
morte, o ser humano desestrutura-se, definha, perde sentido e 
morre. Se, no largo da vida, não fizer com cuidado tudo o que 
empreender, acabará por prejudicar a si mesmo por destruir o que 
estiver à sua volta. Por isso o cuidado deve ser entendido na linha da 
essência humana. (BOFF, 2003, P.34) 
 

E é isso que busca o idoso sujeito dessa pesquisa: o cuidado integral, 

que o perceba como cidadão e, portanto, detentor de direitos e deveres. 

 

4.3 Só médico não faz saúde 

Acreditamos que não é só a deficiência do sistema de saúde que faz com que 

fiquemos doentes. A saúde precisa melhorar mas também precisamos de 

educação, transporte, alimentação, limpeza, casa, cuidado e tantas outras 

coisas. Resta-nos pensar: há alguém saudável nesse Mossoró? A cidade está 

em péssimas condições: a violência é tanta, falta água em todos os bairros, o 

motorista não espera que a gente suba no coletivo, as ruas estão sempre 

esburacadas, o nosso dinheiro nem sempre dá para comprar o que 

necessitamos. Não temos acesso a muitas coisas essenciais para se ser 

saudável. Não acreditamos que a prefeita ajeitar a Unidade de Saúde resolva 

os nossos problemas. Não!!! Ela vai ter de melhorar muita coisa. A 

governadora também. E o próximo presidente também. E os governantes do 

estrangeiro já que tudo se enlaça. Mas não podemos também achar que 

ninguém vai resolver porque senão ninguém faz nada e aí, danou-se! Todo 

mundo tem que fazer sua parte: nós, o médico, o enfermeiro, o dentista, a 

agente de saúde, o vereador, a prefeita, e por aí vai. Aí sim, a coisa toma o 

prumo! 

TRADUÇÃO DA PESQUISADORA 

Saúde não significa apenas ausência de doenças mas a aquisição de 

meios que a determinam, tais como: renda, alimentação, moradia, transporte, 

lazer, atividade física, afeto, cuidado, dentre outros. Desse modo, estar 

saudável é ter acesso a condições gerais de existências sendo estas 

condicionadas à conquista e conservação de recursos próprios que garantam 

uma nova modelagem da sociedade, ou seja, a alteração do paradigma do 

velho inútil para do velho atuante, participativo e independente. Diz Morin apud 
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Both et al (2003, p.17) que “assim como no mundo biológico não é só o 

ambiente que seleciona e molda o organismo, este também seleciona e molda 

o ambiente. 

Assim, é necessário que todos se envolvam na construção de um 

sistema de saúde que dê conta das necessidades da população, não apenas 

dos idosos.  

Para tanto, faz-se urgente que o município de Mossoró discuta as 

prioridades no setor saúde e busque organizar a atenção ao idoso a partir da 

adoção do paradigma da promoção da saúde que contribui decisivamente 

para um envelhecimento saudável.  

Diz Morin (2005) que o ambiente pode favorecer ou inibir a expressão 

destes ou daqueles caracteres genéticos num indivíduo e, portanto, caso haja 

um ambiente favorável, o perfil de morbimortalidade do idoso pode ser 

alterado o que lhe garante a preservação da sua autonomia. 

Neri (2002) diz que o conceito de política pública, nos estados 

democráticos modernos, está intimamente ligado ao conceito de cidadania, 

sendo esta pensada como o conjunto de liberdades individuais que são 

expressas pelos direitos civis. Assim, a concretização da cidadania ocorre 

através do espaço político, como o direito a ter direitos. 

O neoliberalismo, ou “globalização neoliberal é hoje um fator explicativo 

importante dos processos econômicos, sociais, políticos e culturais das 

sociedades nacionais.” (SANTOS, 2005, P. 13) E este modelo econômico gera 

uma situação de assistencialismo e uma desuniversalização de ações por 

parte do poder público, que diminui o investimento em políticas sociais, e 

favorece o crescimento da pobreza, da desigualdade social, do desemprego e 

da exclusão social.  

No Brasil, verificam-se profundas desigualdades sociais, as quais são 

vivenciadas mais visivelmente pelos idosos, pois os que hoje têm sessenta 

anos e mais, em sua grande maioria, tiveram pouco acesso à educação formal 

e, por força do sistema de governo vigente entre 1961 e 1984, tiveram 

pouquíssimas chances de realizar propostas de gestão democrática ou 

participativa, ou delas participar, ou seja, a maioria desses idosos vivenciam 

um processo de despolitização (Canôas, 1995). 
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Tornando-se assim, difícil para estes idosos reconhecerem os seus 

direitos e lutarem por eles. Entretanto, um dos fatores positivos desse ‘mundo 

globalizado’ é o acesso a que todos têm a informação e, deste modo, podem 

situar-se no mundo e lutar por melhores condições de vida e saúde em 

consonância com as políticas públicas voltadas para o idoso que foram 

gestadas na última década. 

 

4.4 O tempo é pouco para tantos problemas 

O ruim de tornar-se velho é a dependência dos outros. Porque é difícil ter 

quem não fique chateado. E o tempo passa depressa demais e com ele vem 

chegando mais problemas: a saúde vai ficando mais frágil, o medo de morrer 

vai aumentando e a gente começa a ver muita desgraça que não pode mais 

dar jeito. E nessa história do tempo, Mossoró foi crescendo e dificultando a 

vida de seus moradores. É muita gente para pouco Mossoró. É muita gente 

doente para tão pouco atendimento. Os bairros a cada dia que passam se 

enchem mais de favelas, ficam mais perigosos e aí o que nos resta é o medo, 

medo de sentar na calçada, de ir na casa do vizinho, de alguém bater na 

gente. A violência tá grande. A saúde apesar de ter melhorado ainda precisa 

melhorar mais... Ainda bem que tem o promotor. Se a prefeitura diz que não 

pode, não tem, vamos lá e ele manda fazer rapidinho. Nos grupos nós 

aprendemos os nossos direitos e vamos atrás. Às vezes, nós não vamos 

porque sempre precisa que alguém nos acompanhe. E o sistema coletivo de 

Mossoró é péssimo. Um idoso não pode subir, é muito alto. Na realidade, não 

pensam muito na gente. As calçadas são uma armadilha para quedas. As ruas 

tudo esburacadas e mal iluminadas. É muito problema. O que nós gostamos 

são os grupos de convivência, sempre tem um em melhor condição, que gosta 

de ajudar e toma a frente para lutar pelos nossos direitos. Quem não lutar é 

porque não quer mas que conhece, conhece. Só quem não participa de nada 

é que fica por fora das nossas conquistas. Sempre tem alguém que vem 

informar, dar manual, curso.  Isso é bom! Direito a ter direitos no tempo que 

nos resta. Espero que o outro governo não diminua nossas conquistas.  

TRADUÇÃO DA PESQUISADORA 

Rubem Alves (2001, p. 45) citando Alan Watts diz que  



147 

 

 

Especialmente à medida que se vai ficando velho, torna-se cada vez 
mais evidente que as coisas não possuem substância, pois o tempo 
parece passar cada vez mais rápido, de forma que nos tornamos 
conscientes da liquidez dos sólidos; as pessoas e as coisas ficam 
parecidas com reflexos e rugas efêmeras na superfície da água. 
 
 
 

Essa sensação de liquidez dos sólidos foi retomada por Bauman (2007, 

p.7) que ao discutir a passagem da fase sólida da modernidade para a fase 

líquida, afirma que o tempo ganha novos contornos e as instituições sociais 

“[...] se decompõem e se dissolvem mais rápido que o tempo que leva para 

moldá-las e, uma vez reorganizadas, para que se estabeleçam.” 

Assim, o tempo é fugidio. Limitante. E os problemas se avolumam e 

tomam dimensões irreais por conta das fragilidades das estruturas vigentes, 

que se mostram com uma perspectiva de existência cada vez mais breve o 

que dissolve a proposta de luta pela construção de um modelo de atenção 

fundado nas necessidades dos usuários.  

Ora, com a liquidez do tempo, das relações, da vida, o tempo assume 

uma nova conformação e passa a exigir de todos diferentes modos de buscar 

mudanças embora conscientes que estas são limitadas pela incontrolável 

incerteza. 

Entretanto, diz Schons; Palma (2000) que mesmo neste cenário, os 

idosos buscam fortalecimento no espaço público, que lhes permite se 

posicionarem pela concretização de ideais democráticos, reinventando sua 

própria velhice e conquistando sua cidadania. 

Para Minayo (2000) a politização dos idosos trouxe à pauta algumas 

questões culturais que favorecem sobremaneira uma nova forma de pensar e 

agir no processo de envelhecimento o que influencia a construção e 

implementação de políticas públicas e, conseqüentemente, os direitos dos 

idosos. Nesse sentido, definimos três questões principais, a saber: a quebra 

da centralidade do trabalho, como valor maior na visão de mundo da 

sociedade (aspecto dominante na sociedade industrial), o que permitiu ao 

idoso construir sua identidade numa ótica de não trabalho, de utilidade e 

sentido da vida; a segunda é o pluralismo de idéias, de comportamento e de 

atividades, como valor, quebrando estereótipos ideológicos e 
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comportamentais; a terceira é a valorização da subjetividade como um plano 

importante a ser incluído em todos os níveis da vida, da ciência e das políticas. 

Assim, a luta que se empreende no cotidiano dos idosos, busca 

conseguir as condições de sobre-viver com qualidade através da consecução 

de coisas que seriam desnecessárias caso seus direitos fossem naturalmente 

respeitados. 

 

4.5 Cuidar da saúde mesclando cultura e ciência/conhecimento científico 

Somos velhos e sabemos disso. Compreendemos todas as limitações que nos 

são impostas pela idade e história que carregamos. Isso faz de nós uns 

vencedores: dia a dia lutamos pela vida – a nossa e a dos nossos. E fazemos 

isso com as armas que temos: o conhecimento que vamos “conhecendo” 

todos os dias, as novidades, a tal da ciência que vive dizendo das curas que tá 

conseguindo mas que não chega para maioria de nós, dos remédios que 

descobrem e que vai aumentar ainda mais nossos dias e estes deverão ser 

cada vez mais saudáveis, livres das doenças que nos matam ou nos adoece. 

Reconhecemos a importância disso tudo, da ciência, da tecnologia, da rapidez 

do tempo e desimportância das coisas antigas. Só se fiam no futuro. O 

presente passa tão depressa. O passado ninguém quer recordar. Mas nós 

lembramos do que era feito antigamente, os chás, os melaços, as rezas... 

Acreditamos que as pessoas, principalmente as que trabalham na saúde, não 

escutam quando dizemos das coisas que fazemos para melhorar quando 

estamos doentes. Eles nem escutam... Falam, falam, fazem tanta palestra e a 

gente não entende é nada. E nossa fala eles não se interessam em escutar. 

Não acreditam que podemos ensinar alguma coisa. Só acreditam nos estudos 

da faculdade, dos livros, do computador. Eles nem reconhecem que sabemos 

alguma coisa. Qualquer coisa. Para eles, somos uns ignorantes. Quando falta 

remédio e o dinheiro anda curto, trocamos ervas de acordo com a doença. 

Temos nossas práticas. Somos velhos mas somos muito inteligentes. Se hoje 

as pessoas se interessassem pelo que sabemos o amanhã seria bem melhor. 

Agradecemos a tecnologia. Facilita muito nossa vida. Mas os ensinamentos de 

nossos avós e pais não esquecemos não. Sabe o que estamos fazendo? Nós 

conseguimos rezar pelo celular. Tem coisa mais bonita? Cuidar de gente 
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mesmo distante, que não pode vir na casa da gente. 

TRADUÇÃO DA PESQUISADORA 

Santos (2005), ao falar sobre as formas globalizadas de saberes o faz 

contrapondo-o aos conhecimentos rivais sendo estes últimos não 

reconhecidos pelos cânones científicos formais e, contudo, produtores de uma 

relação de desigualdade. 

Diz o autor supracitado (2005, p. 425-6) que  

 

[...] o discurso predominante confere à ciência moderna um estatuto 
hegemônico de conhecimento, protegido e definido pelo Estado na 
qualidade de ‘saber oficial’. Pelo contrário, às formas de 
conhecimento nativas é atribuído um caráter secundariamente 
situacional. A procura de uma definição de ‘medicina tradicional’, que 
vá além da diversidade e da heterogeneidade das práticas e saberes 
terapêuticos, está inscrita na ordem social resultante do processo de 
colonização do próprio conhecimento; o que constitui estas práticas 
em objeto é simplesmente a negação do seu reconhecimento pelo 
Estado. 

 

 

Ressalta também que a estas práticas tradicionais estão sendo 

empetradas sucessivas tentativas de epistemicídio, sendo este considerado 

como “[...] a morte de um conhecimento local perpetrado por uma ciência 

alienígena. (SANTOS, 1998, p. 208) 

Ao realizar uma pesquisa em Moçambique sobre as formas de 

tratamento para as patologias que afligem sua população, Santos (2005, p.) 

denomina a intermedicina como sendo uma “permanente mistura e 

cruzamento de decisões que originam uma multiplicidade de situações 

híbridas” entre os modos de se fazer saúde: tradicional/moderno, oficial/não 

oficial. 

Nesta pesquisa, coube ao Estado definir o que se configura como saber 

oficial/não oficial e, na nossa realidade, o reconhecimento das ditas práticas 

alternativas se dá sempre em função da necessidade de incluir o indivíduo no 

seu próprio cuidado, tornando-o responsável por este e minimizando a 

responsabilidade do Estado em prover condições favoráveis à manutenção de 

sua saúde, seja através da medicina tradicional ou moderna. Ou seja, o 

estímulo a utilização das alternativas como estratégias de tratamento de 

doenças traz em seu bojo o desejo de libertar o Estado dessa 
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responsabilidade mas que reconhecer o caráter histórico e social destas 

práticas tradicionais no trata das questões do processo saúde doença 

individual e/ou coletivo. 

No discurso acima, não há a negação da tecnologia como importante 

benefício da atualidade. O que se busca é articular a tecnologia com práticas 

culturais na tentativa de torná-las visíveis e mostrar a importância que elas 

adquirem na vida destes idosos, os quais desejam repassá-las, na sua 

integralidade para os seus descendentes na tentativa de prevenir o 

epistemicídio.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa aproxima-se intimamente da reflexão proposta por 

Boaventura de Sousa Santos (2005, p. 85) quando afirma que “Hoje não se 

trata tanto de sobreviver mas como de saber viver. Para isso é necessário uma 

outra forma de conhecimento, um conhecimento compreensivo e íntimo que 

não nos separe e antes nos una pessoalmente ao que estudamos.”  

Partindo dessa premissa, empreendemos uma viagem que buscou 

inicialmente, cartografar como se deu a implementação da Política de Atenção 

à Saúde do Idoso no município de Mossoró, considerando as necessidades 

que são inerentes a este grupamento etário específico e, nesse aspecto, ao 

desenharmos o mapa social da atenção ao idoso, nos deparamos com uma 

série de contradições que nos remeteram ao questionamento de que  se as 

nossas perguntas são simples, as respostas deveriam ser capazes de “[...] 

trazer uma luz nova à nossa perplexidade.” (SANTOS, 2005, p.15).  

Nesse cenário, os sentimentos de desamparo e vulnerabilidade dos 

idosos no tocante a atenção das suas necessidades, contrastam com a forma 

como constroem alternativas, alicerçadas em uma concepção coletiva, na qual 

o “outro” é considerado como uma extensão de si mesmo e, portanto, tão 

merecedor de cuidado quanto ele próprio. 

Nessa perspectiva, a questão da aquisição de direitos para os idosos, no 

município de Mossoró/RN, se constituiu um desafio cotidiano e uma luta destes 

para ter acesso a serviços de qualidade, que respeitem sua condição de 

cidadãos e, portanto, garantam os direitos que lhes são asseverados pelas leis 

e decretos elaborados, mas ainda sem implementação contínua e responsável 

por parte do poder público mossoroense. 

Baseamos nossa análise sobre se a  implementação da política de 

atenção à saúde do idoso no município de Mossoró, tem por base os princípios 

e diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e, como fio 

condutor a promoção da saúde basilar para um envelhecimento saudável bem 

como o discurso dos idosos acerca da atenção que lhes é dispensada, no 

município de Mossoró, no modelo de racionalidade proposto por Santos (2006) 

por ele denominado de razão cosmopolita, sendo esta fundada em três 
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procedimentos meta-sociológicos: a sociologia das ausências, as sociologias 

das emergências e o trabalho de tradução.  

Diz ainda o autor que “há produção da não-existência sempre que uma 

dada entidade é desqualificada e tornada invisível, ininteligível ou descartável 

de um modo irreversível.” (SANTOS, 2006, p.102). Essa atitude é bem 

representada pelo descaso com o qual o idoso é (des)tratado pela sociedade, 

que não reconhece sua importância como cidadão, que contribuiu 

sobremaneira para a construção e manutenção das atuais condições de vida 

que usufruímos – sejam elas positivas ou negativas. 

Dentre as formas de não-existência nos deparamos com cinco modos de 

produção: monocultura do saber e do rigor do saber, monocultura do tempo 

linear, monocultura da naturalização das diferenças, lógica da classificação 

social, lógica da escala dominante e, por fim, a lógica produtivista.  

Neste sentido, os sujeitos do nosso estudo inserem-se nos cinco modos 

de produção de não-existência produzidas pela razão metonímica:  ignorante, 

residual, inferior, local e improdutivo. 

A discussão dessa problemática se tornou não apenas necessária, mas 

urgente. A gravidade da situação requer demonstrar o equivoco que se 

estabelece quando se (des)considera todo um grupamento populacional em 

virtude de sua faixa etária. Assim, consideramos a substituição das 

monoculturas por ecologias, as quais nos permitiram evidenciar que os idosos 

se inscrevem em outras categorias e atendem a outros valores, que não os 

pré-estabelecidos pela atual conformação mundial.  

Desse modo, confirmamos que o desconhecimento da ciência formal 

não o faz ignorante mas detentor de conhecimentos alternativos que 

conformam saberes e práticas facilitadores de seu modo de andar a vida. No 

tocante ao caráter residual podemos afirmar que as temporalidades para os 

idosos são diferentes e devem ser vistas e respeitadas visto que  

 

 

[...] diferentes culturas criam diferentes comunidades temporais: 
algumas controlam o tempo, outras vivem no interior do tempo, 
algumas são monocrónicas, outras, policrónicas; algumas centram-se 
no tempo mínimo necessário para levar a cabo certas actividades, 
outras, nas actividades necessárias para preencher o tempo; algumas 
privilegiam o tempo-horário, outras, o tempo-acontecimento, 
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subscrevendo desta forma diferentes concepções de pontualidade; 
algumas valorizam a continuidade, outras, a descontinuidade; para 
algumas o tempo é reversível, para outras, irreversível; algumas 
incluem-se numa progressão linear, outras, numa progressão não-
linear (SANTOS, 2006, p. 109). 

 
 

É importante sublinhar que conceber o homem idoso como inferior é 

uma realidade concreta na sociedade capitalista moderna visto que 

desvalorizam suas experiências, pois identificam diferença como desigualdade, 

ao mesmo tempo em que decidem quem é igual e quem é diferente.  

 

Ao alargar o ciclo da reciprocidade – o círculo das diferenças iguais – 
a ecologia dos reconhecimentos cria novas exigências de 
inteligibilidade recíproca. A multidimensionalidade das formas de 
dominação e opressão dá origem a formas de resistência e de luta 
que mobilizam diferentes actores coletivos, vocabulários e recursos 
nem sempre inteligíveis entre si, o que pode colocar sérias limitações 
à redefinição do espaço político (SANTOS, 2006, p.112). 
 
 

Demonstra-se, deste modo, que a maior idade, ao conferir diferenças 

significativas no modo de ver e ser, não torna o idoso desigual, mas antes, 

detentor de direitos e deveres, que devem promover condições propícias a uma 

vida digna e com qualidade.   

Quando considerado local, o idoso é visualizado como inserido na “[...] 

existência de aspirações universais alternativas de justiça social, dignidade, 

respeito mútuo, solidariedade, comunidade, harmonia cósmica da natureza e 

sociedade, espiritualidade, etc.” (SANTOS, 2006, p.112). Na realidade, é 

através da desnaturalização desses princípios universais que o idoso elabora 

suas estratégias de busca por seus direitos, um movimento denominado por 

globalização contra-hegemônica.  

 

Neste domínio, a sociologia das ausências exige o exercício da 
imaginação cartográfica, quer para ver em cada escala de 
representação não só o que ela mostra mas também o que ela oculta, 
quer para lidar com mapas cognitivos que operam simultaneamente 
com diferentes escalas, com vista a detectar embriões de articulação 
locais/globais (SANTOS, 2006, p.113). 
 
 
 

Como visto, o espaço social analisado foi representado pelas quatro 

zonas administrativas urbanas (norte, sul, leste e oeste) mais a zona rural, 

onde a pesquisa foi desenvolvida, e que demonstrou as características  e 
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problemas vivenciados por todos os idosos no tocante a atenção as suas 

necessidades. 

Um aspecto particularmente importante para o tema que nos ocupa é a 

condição de improdutivo impingida ao idoso mas a pesquisa demonstrou que 

esta não é a realidade e que “as alternativas econômicas expandem o princípio 

e mantêm viva a promessa de eliminar a presente separação entre a 

democracia política e despotismo econômico” (SANTOS, 2006, 115). 

Todas essas condições e suas ausências foram possibilitadas pela 

utilização da sociologia das ausências que transforma “[...] objetos impossíveis 

em possíveis e com base neles transforma as ausências em presença” 

(SANTOS, 2006, 102). 

Mas também fazemos uso da sociologia das emergências sendo que 

esta “[...] consiste em substituir o vazio do futuro segundo o tempo linear (um 

vazio que tanto é tudo como é nada) por um futuro de possibilidades plurais e 

concretas, simultaneamente utópicas e realistas, que se vão construindo no 

presente através das actividades de cuidado” (SANTOS, 2006, 116). 

Estas se configuram no Ainda-Não que inscreve no presente uma 

possibilidade incerta mas sem neutralidade. É a incerteza, que ao mesmo 

tempo que dilata o presente, contrai o futuro, e desse modo, estimula a não se 

desperdiçar a oportunidade de transformar a realidade cotidiana, real, concreta, 

que o presente oferece. Esse é o carpe diem tão divulgado e necessário a 

vivência dos idosos mossoroenses. 

Por fim, realizamos o trabalho de tradução que  

 

É o procedimento que permite criar inteligibilidade recíproca entre as 
experiências do mundo, tanto as disponíveis como as possíveis, 
reveladas pela sociologia das ausências e a sociologia das 
emergências. Trata-se de um procedimento que não atribui a nenhum 
conjunto de experiências nem o estatuto de parte homogênea. As 
experiências do mundo são vistas em momentos diferentes do 
trabalho de tradução como totalidades ou partes e como realidades 
que não se esgotam nessas totalidades ou partes (SANTOS, 2006, 
124). 

 

 
Como se viu, no decorrer da pesquisa, ao mesmo tempo em que 

assinalamos o caráter constitutivo da reinvenção do idoso na cotidianaidade 

dos serviços de saúde, elaboramos um conhecimento que nos forneceu uma 
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base sólida para afirmar a singularidade e originalidade destes indivíduos na 

sua luta por melhores condições de vida e saúde. 

Sabe-se que os eventos realizados nas últimas décadas tem 

estabelecido diretrizes que implicam em responsabilidade de todos para a 

promoção do envelhecimento saudável. E são nesses diversos espaços 

instituídos que tem se discutido a necessidade de elaboração de políticas 

públicas efetivas, de manutenção da capacidade funcional dos sexagenários, 

de novas estratégias de prevenção e atenção integral, e de foco inovador no 

cuidado deste grupamento social, que precisa se tornar cada vez mais visível 

para a sociedade. 

No Brasil, na área da saúde do idoso, o principal acontecimento foi a 

Portaria nº 1.395, que instituiu a Política Nacional de Saúde do Idoso. O que se 

constitui um grande desafio é a operacionalização das normas estabelecidas 

considerando o atual contexto. Em Mossoró, ainda não conseguimos visualizar 

preocupação com o cumprimento das diretrizes propostas pela PNSI, vendo 

muito mais a ocorrência de ações pontuais para dar conta de uma situação 

emergente que necessita, portanto, de uma atuação rápida, geralmente 

mediada pela Promotoria do Idoso que muito tem contribuído nesse sentido. 

Por outro lado, o município conta com equipes da Estratégia Saúde da 

Família em todos os seus bairros e na zona rural, e tem estimulado ações e 

iniciativas que visam à alteração do modelo de atenção à saúde da população, 

privilegiando a integralidade e humanização do atendimento, com ações de 

prevenção de agravos, proteção e recuperação da saúde, como preconizado 

pelo Ministério da Saúde. Infelizmente, os idosos não se consideram incluídos 

nessa proposta e demonstram um grande descontentamento com a atenção 

que vem sendo dispensada a sua saúde em Mossoró. 

Sabemos que a garantia da capacidade funcional do idoso e sua 

autonomia, dependem da articulação de seis determinantes: pessoais e 

biológicos, de comportamento, sociais, econômicos, meio ambiente físico e os 

serviços de saúde. De acordo com a pesquisa, pudemos constatar que estas 

não se configuram como prioridades no município e que os idosos ainda são 

vistos como uma responsabilidade apenas da família, que deve resolver os 

problemas que lhe forem inerentes e buscar estratégias que não dependam da 

intervenção pública.  
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Enfatizamos, neste estudo, a importância que assume as ações de  

promoção da saúde a ser desenvolvidas pelas equipes da Estratégia Saúde da 

Família para conseguirem que os idosos mossoroenses vivenciem um 

processo de envelhecimento saudável. Cabe aos trabalhadores da ESF 

atuarem com práticas interdisciplinares na perspectiva de garantir uma atenção 

integral e humanizada, considerando a realidade local e valorizando as 

diferentes necessidades dos grupos populacionais e, dentre estes, os idosos. 

Ressaltamos, no entanto, que a responsabilidade da atenção à saúde do 

idoso é um desafio não só para a Gerência Executiva da Saúde mas de todas 

as Secretarias do município que devem articular-se no intuito de garantir 

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, como instrumento 

de direito próprio de cidadania dos idosos. 

O estudo fornecendo-nos uma visão abrangente e integradora da 

atenção à saúde prestada aos idosos pesquisados, podendo-se confirmar que 

esta precisa sem melhorada no sentido de atender as necessidades que estes 

sujeitos expressam.  

Preocupa-nos a fala dos idosos sobre as dificuldades vivenciadas no seu 

cotidiano, especialmente, as que se referem ao difícil acesso à saúde, ao 

transporte público e a crescente insegurança vivenciada por estes indivíduos. 

Foram muitas insatisfações apontadas pelos idosos mossoroenses no sentido 

de afirmarem a necessidade do município se organizar para atender suas 

exigências, que deverão ser crescentes a medida que houver o aumento de 

suas faixas etárias.   

Os resultados obtidos nesta pesquisa levaram-nos a reforçar a 

importância da implantação efetiva de uma política de promoção da saúde que 

propicie um envelhecimento saudável e a conseqüente melhoria nas condições 

gerais de vida dos idosos. 

Outro dado a ser considerado é a responsabilidade que temos com a 

difusão nos diversos ambientes por onde transitamos de uma postura positiva 

em relação ao idoso, para que a sociedade possa percebê-lo como produtivo, 

capaz, alegre e comprometido com as transformações sociais, mas também 

como alguém que apresenta fragilidades específicas e, que merece, sobretudo, 

respeito como pessoa e cidadão. 
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Envelhecer e ser feliz é possível. Esta foi a grande descoberta deste 

estudo. Conseguimos visualizar que, apesar das dificuldades com as quais os 

idosos se deparam cotidianamente, dos problemas que enfrentam para darem 

conta de suas necessidades, eles não desistiram, e demonstram uma alegria 

de viver e lutar por melhorias contínuas em suas vidas e de seus familiares e 

amigos. 

 Nesses meses de convivência, aprendi demais com os “meus idosos”. A 

felicidade que sentiram em dividir comigo suas experiências, pensamentos, 

frustrações e felicidades, permite-me concluir que há necessidade de cada vez  

mais estudos com esse grupamento específico, que sabe o que quer e o que 

deve ser feito para que os sexagenários mossoroenses vivam o que lhes resta 

de vida com alegria e qualidade. 

Aprendi que a vontade de viver bem independe dos recursos 

econômicos, tipo de conhecimento, grau de autonomia ou independência. Na 

realidade, como bem disse Encanto “[...] para se desejar viver bem só é 

necessário se estar viva. Independe da idade.” 

Entretanto, não podemos deixar de exigir que a Prefeitura Municipal de 

Mossoró assuma como sua a responsabilidade de elaborar iniciativas de 

promoção de saúde, de assistência e de reabilitação em saúde que devem ter 

como meta aprimorar, manter ou recuperar a capacidade funcional do idoso 

pelo maior tempo possível, valorizar a autonomia e a independência física e 

mental, excedendo um simples diagnóstico e tratamento de doenças 

específicas. A dependência, física ou mental, é um fator de risco importante 

para mortalidade, mais até do que as próprias doenças que levaram à 

dependência, uma vez que nem todo idoso doente se torna dependente. 

Assim, devem ser estabelecidas novas prioridades e ações de saúde que 

deverão nortear as políticas de saúde no município de Mossoró/RN. 
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APENDICE A 

ROTEIRO NORTEADOR DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

1. Como o senhor/a  se define em decorrência da sua idade? 

2. Quais dificuldades enfrentadas pelo senhor/a no seu cotidiano? O 

senhor/a apontaria sugestões que minimizassem essas dificuldades? 

3. O senhor/a considera que o município de Mossoró está atuando 

satisfatoriamente na atenção às suas necessidades? Por quê? 

4. Quais são as estratégias que são elaboradas pelo senhor/a para dar 

conta da atenção às suas necessidades? 

5. Como se dá a atenção à saúde do idoso no seu bairro?  

6. Quais as maiores dificuldades/facilidades encontradas pelo idoso na 

atenção à sua saúde? 

7. Os trabalhadores da saúde estão preparados para atender aos idosos? 

Por quê? 

8. O senhor/a conhece o Estatuto do Idoso? Já utilizou os direitos por ele 

permitidos? Quando? Em que situação? 

9. Como o senhor/a vê o presente? E o futuro? 

10. O que o senhor/a gostaria que as outras pessoas soubessem acerca da 

velhice? 
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APENDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa POLÍTICA DE 

ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO EM MOSSORÓ/RN: potencialidades e 

possibilidades para a promoção do envelhecimento saudável no Estado do Rio 

Grande do Norte, a qual resultará na Tese de Doutorado da pesquisadora 

Lucineire Lopes de Oliveira. Este estudo segue as recomendações da 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que dispõe sobre as 

normas de pesquisa envolvendo seres humanos.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga 

nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa toma como objeto de estudo a Política de Atenção à 

Saúde do Idoso e, mais especificamente, como esta vem se efetivando no 

cotidiano dos serviços de saúde do município de Mossoró para dar conta das 

necessidades explicitadas pelos seus sexagenários.. Caso decida aceitar o 

convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: responder 

um questionário com aplicação individual e, posteriormente, a uma entrevista. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será 

identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro 

e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 

voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na 

pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. 

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 
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Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Lucineire Lopes de 

Oliveira, na Rua Dionísio Filgueira, 383, Centro, Mossoró/RN ou pelo telefone 

(84) 3315-2154. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Estou de acordo com a participação no estudo descrito acima. Fui 

devidamente esclarecido quanto a pesquisa, aos procedimentos aos quais serei 

submetido e dos possíveis riscos que possam advir de tal participação. Foi garantido 

acesso a quaisquer esclarecimentos que eu venha a solicitar durante o curso da 

pesquisa bem como o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem 

que minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou a alguém de 

minha família. A minha participação na pesquisa não implicará em custos ou prejuízos 

adicionais, sejam esses custos ou prejuízos de caráter econômico, social, psicológico 

ou moral. Autorizo, assim, a publicação dos dados da pesquisa sendo que esta me 

garante o anonimato e o sigilo referentes à minha participação. 

 

Participante da pesquisa ou responsável legal: 

 

 

Pesquisador responsável: 

_______________________________________________________________ 

Lucineire Lopes de Oliveira 

Rua Dionísio Filgueira, 383, Centro, Mossoró/RN ou pelo telefone (84) 3315-2154. 
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APENDICE C 

DENOMINAÇÃO DOS NOMES DOS SUJEITOS DO ESTUDO 

MULHERES 

Em decorrência da localização geográfica, escolhemos junto com os 

vinte sujeitos que construíram conosco a pesquisa, as suas denominações que 

foi feita a partir da constatação de que dos 66 municípios que compões a 

mesorregião do oeste potiguar, 22 destes possuem nomes de pessoas e a 

cada um dos entrevistados foi possibilitado a escolha da sua definitiva 

denominação no estudo. E, assim sendo, foram estes os nomes determinados:  

ALEXANDRIA 

A fazenda Barrigada foi o ponto de origem da povoação que se tornou o 

município de Alexandria, conforme assinalada um velho Tombo de 

Demarcação, datado de 1759, descoberta histórica do Dr. Antônio Fernandes 

Mousinho, que no mesmo carcomido pelo tempo, está bem legível, constando 

do mesmo que o preto forro José da Costa, com a mão direita sobre a Bíblia, 

jurou dizer a verdade, e entre outras coisas, disse: "Morar na Fazenda 

Barrigada". Não se tem notícias de outros moradores da fazenda, além de José 

da Costa.  O nome de Barriguda foi decorrente do formato da serra existente 

na fazenda que deu origem ao município, semelhante a um ventre.  O povoado 

pertencente ao município de Martins, passou a chamar-se Alexandria, em 

homenagem a D. Alexandrina Barreto Ferreira Chaves, filha da terra e esposa 

de Ferreira Chaves, que foi Senador e Governador do Estado.  Com criação do 

município, em 1930, foi-lhe dado o nome de João Pessoa, mas em 1936 voltou 

a ser Alexandria, a fim de evitar confusão com a Capital da Paraíba.  

LUCRÉCIA 

Desmembrado do município de Marins, as terras pertenciam, em direito de 

posse, a uma mulher de cor, "Negra Lucrécia", ali residente, com pequena 

lavoura de que vivia.  Passavam nas proximidades, o rio Mineiro e o riacho Pé 

de Serra, que foram represados formando um açude de dimensões razoáveis, 

entregue à serventia pública, em 1939. A construção ocupou, por vezes, 2.500 
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trabalhadores, fazendo com que a povoação surgisse naturalmente, onde 

existia apenas, o riacho da velha Lucrecia. Logo foi organizada a feira, plantios 

de apoio aos habitantes, necessidade de melhores habitações, e, como é 

lógico, a influência comercial. Ergueram a capela, galpão para Mercado, a luz 

elétrica, casas de tijolo e telha, lojas e armazéns.  

APODI 

Os primeiros a pisarem o território do atual Município de Apodi teriam sido 

Alonso de Hojeda, almirante de Espanha, e seus companheiros de viagem: 

João de la Cosa e Américo Vespúcio, que chegaram à desembocadura do rio 

Apodi no dia 24 de junho de 1499, tomando estas terras o nome de Missão de 

São João do Apodi. Por mais de século e meio ficaram estas terras 

abandonadas. A colonização na "Ribeira do Apodi" tivera início, com a 

concessão de sesmarias, em 19 de abril de 1680, aos irmãos Manoel Nogueira 

e sua mulher D. Maria de Oliveira Correia e seu irmão Baltazar Nogueira, que 

ali se estabeleceram com fazendas agropecuárias. Na vigência da "Sublevação 

Geral" dos índios potiguares e tapuias (1687-96), os irmãos Nogueira e seus 

familiares foram obrigados ao abandono de suas propriedades, só regressando 

anos depois, sendo Manoel Nogueira nomeado capitão-mor. As terras do Apodi 

foram bem exploradas e o local experimentou vivo surto de desenvolvimento, 

devido à catequese dos índios paiacus, aldeados na "Aldeia do Apodi", que foi 

núcleo originário da atual cidade. Em 1761, foi extinta a Missão do Apodi, 

transferidos os índios, criada a Freguesia das Várzeas do Apodi, com sede na 

antiga missão. O Município surgiu em 1833, desmembrado do de Portalegre. A 

criação do Distrito data de 1766. O Município, criou-o, com território 

desmembrado de Portalegre, a Resolução do Conselho do Governo da 

Província, de 11 de abril de 1833, confirmada pela Lei provincial n.° 18, de 23 

de março de 1835. Apodi obteve foros de Cidade pela Lei provincial n.° 988, de 

5 de março de 1887. É sede de Comarca, de segunda entrância com 4 termos: 

Felipe Guerra, Severiano Melo; Rodolfo Fernandes e Itaú.  
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UPANEMA 

Os primeiros habitantes da região conhecida como Curral da Várzea, foram os 

índios Pêgas, porém em 1867, o padre Francisco Adelino de Brito, natural do 

município de Campo Grande, deu início ao povoado utilizando faixas de terras 

doadas por fazendeiros das redondezas. Logo a fama das terras férteis e do 

clima úmido da localidade atraiu inúmeras famílias de agricultores, vindas de 

várias partes da região, com o objetivo de fixarem moradia. Entusiasmado com 

o crescimento do núcleo populacional o padre Francisco Adelino decidiu 

construir em conjunto com os moradores locais, a Capela de Nossa Senhora 

da Conceição. Além de prestar importantes serviços no campo religioso, a 

capela estimulava a movimentação popular dentro dos limites do Curral da 

Várzea. O povoado ganhou contornos próprios e uma organização espontânea 

com casas humildes que se alinhavam formando uma rua que foi chamada de 

rua da Palha, por que as casas eram feitas, basicamente, com folhas de 

carnaubeira. Em 1874, o arruado ganhou sua primeira escola. Foi nessa época 

de maior aglutinação de residências que o padre Adelino teve a idéia de dar um 

novo nome ao povoado, passando a chamar-se Conceição de Upanema, o que 

foi bem aceita pela comunidade. A passagem do padre Adelino pelas terras da 

região foi de fundamental importância para o nascimento da povoação de 

Curral da Várzea e posteriormente Conceição de Upanema. O padre Adelino 

falecido em Triunfo (anteriormente Campo Grande), entrou para a história 

como principal articulador do crescimento da comunidade, como animador 

popular, como entusiasta da fé e também como extraordinário e afamado 

cavaleiro, promotor de vaquejadas, sempre firme no pulso, na sela e nos 

domínios dos cavalos mais difíceis. No dia 16 de setembro de 1953, pela Lei 

estadual nº 874, Upanema desmembrou-se de Campo Grande, tornando-se 

município do Rio Grande do Norte. Atualmente é sede de comarca de primeira 

entrância.  

PARANÁ 

Ao redor de uma lagoa, situada nas proximidades de hoje Paraná, tornou-se 

outrora, um núcleo populacional denominado Lagoa da Serra. Tendo como 

primeiro habitante e fundador o Senhor Francisco Soares de Andrade, 
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originário da comunidade Sítio Algodão, município de Lastro-PB, tendo sido o 

primeiro dono legal das terras por compra feita a posseiros oriundos de Icó-CE, 

em 1888, de nome: Antônio Fernandes. Tendo construído a primeira casa de 

taipa, onde foi propriedade do Senhor Nestor Pamplona. Em razão da Lagoa 

referenciada anteriormente, determinou que fosse chamada de Paraná, por 

achar bonito esse nome, e por morar as margens da Lagoa um senhor 

chamado Vicente Paraná, que veio ali residir, trazido pelo senhor Francisco 

Soares de Andrade, vindo de Santa Gertrudes-PB, e por que todos os 

habitantes gostavam de se deslocar até a casa do mesmo, ou seja, Vicente 

Paraná, para visitá-lo, daí todos começaram a dizer que iam para Paraná, 

ficando assim incrustada na mente dos moradores circunvizinhos, este nome.  

PORTALEGRE 

Em 1684, Manoel Nogueira Ferreira, querendo firmar posse simbólica na região 

que percorria, fincou dormentes na Serra do Apodi. A serra ficou conhecida 

como Serra dos Dormentes, em alusão aos marcos lenhosas. Manuel Nogueira 

faleceu em 1715, sem ele ter do governo concessão das terras, mas estas 

continuaram em poder dos descendentes do desbravador. Quinze anos depois, 

Dona Margarida de Freitas, filha de Manuel Nogueira, casada com Carlos Vidal 

Barromeu, começou a firma-se em seus domínios. Em 1750, Carlos Vidal 

herdou a sesmaria na Serra das Dormentes, por morte de seu irmão, Clemente 

Gomes de Amorim. Pouco tempo depois, adoecendo Dona Margarida de 

Freitas, Carlos Vidal fez promessa de construir uma capela a Santana, na 

esperança de seu restabelecimento, e a serra passou a se chamar Serra de 

Santana. Depois da morte dos primitivos donos houve um abandono nas terras, 

talvez pelas longas estiagens, talvez pelas disputas de posseiros, ou talvez 

pela revolta indígena. O fato é que as terras, não mais utilizadas, voltaram a 

pertencer ao patrimônio do Rei de Portugal. Para essas terras despovoadas e 

disponíveis, o juiz de Fora de Olinda, Dr. Miguel Carlos Caldeira de Pina 

Castelo, conduziu mais de setenta famílias paiacus, aldeadas no apodi, a 

pedido dos seus moradores prejudicados pela desordem causada pelos índios, 

fundando, em 9 de dezembro de 1761, a Vila de Portalegre. Conta a tradição 

que ao chegar ao cimo da serra e desconhecendo o belo panorama,Castelo 
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Branco pronunciou estas palavras: É uma porta alegre do sertão! Há outra 

hipótese plausível: o nome Portalegre seria proveniente de uma vila do 

alentejo, em Portugal. Mas a convivência entre brancos e índios não foi pacífica 

na vila recém-criada. Quando em 1817 se desencadeou a revolução 

republicana, foi movida tenaz perseguição aos indígenas, que se refugiaram 

nos sertões cearenses. Mas voltaram sete anos depois, travando luta com os 

habitantes da vila. Através de Alvará, no dia 6 de junho de 1755, a povoação 

de Portalegre foi elevada a categoria de município.  

 

VIÇOSA 

Nos idos de 1841, teve início a colonização de uma região, situada às margens 

do riacho Forquilha, mais precisamente numa fazenda de criação de gado. 

Porém, só no início do século XX é que o povoamento de Viçosa começou a 

firmar-se. As terras próximas do Serrote da Forquilha foram ocupadas com a 

chegada de famílias de agricultores que vinham de diversas partes da Região 

Oeste. Segundo historiadores, o nome Viçosa teria sido dado pelo português 

Miguel Caldas Caldeira de Pina Castelo Branco, que ao subir a serra ficou 

maravilhado com a beleza do vale e falou: "Outra Viçosa", isto por já existir em 

Portugal a vila Viçosa, antiga residência dos Duques de Bragança. O 

crescimento de Viçosa aconteceu de forma muito lenta, através da atividade 

econômica agrícola. Sua autonomia política deu-se no dia 28 de dezembro de 

1963, por força da Lei nº 3.045, desmembrando-se de Portalegre e tornando-se 

um novo município potiguar.  

ENCANTO 

Desmembrado do município de Pau dos Ferro, Encanto teve sua origem dentro 

da propriedade de Manoel Negrão que, em 8 abril de 1717 já havia iniciado a 

criação de gado e desenvolvimento bastante a agricultura local, tendo em vista 

a fertilidade de suas terras. Em 1894, ainda era um lugarejo com denominação 

de Joaquim Correia. Em 1905, foi construída a Capela de São Sebastião. O 

progresso foi lento, que em 1956 só possuía 25 casas de taipa e 46 ditas de 
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tijolos, com uma população de 273 moradores, como informou o historiador 

Alberto Mendes de Freitas, funcionário do IBGE. Mesmo assim a vila tinha um 

núcleo organizado de população e um futuro promissor. Quando a sua criação, 

o município voltou a denominar-se "Encanto", em virtude do "Pico do Encanto", 

formação rochosa localizada nas cercanias da cidade.  

AÇU 

Em Meados do século XVII era o território habitado pelos índios chamados 

Janduís - nome do chefe, que se estendeu à tribo. A 6 de fevereiro de 1696, 

Bernardo Vieira de Melo, então governador da Capitania do Rio Grande do 

Norte, colocou-se à frente de uma pequena expedição e demandou à ribeira do 

Açu onde fundou, ao que tudo indica no dia 24 de abril, o arraial de N. s.ª dos 

Prazeres, ponto de reforço para a conquista do sertão que até então vinha 

sendo agitado pela revolta dos indígenas. Foi iniciado, assim, o aldeamento 

dos índios e assegurado o estabelecimento de colonos. Começou a 

desenvolver-se na ribeira do Açu a criação de gado determinando a fixação de 

curraleiros. Como consequência do crescimento da pecuária e das riquezas 

dos terrenos salíferos, foram estabelecidas oficinas de carnes secas, que no 

século XVIII chegaram a constituir importante fator comercial. No início do 

primeiro quartel do século XVIII constituía já a extração da cêra de carnaúba 

importante fator econômico naquela região da Capitania. A 22 de julho de 

1766, foi, por Ordem Régia criado o Município, instalado no dia 11 de agosto 

de 1788. Recebeu então o nome de Vila Nova da Princesa. A princesa 

homenageada era Dona Carlota Joaquina de Bourbon, que se casara, em abril 

de 1785 com o futuro D. João VI. A Lei provincial n.° 124, de 16 de outubro de 

1845, concedeu a Vila Nova da Princesa foros de cidade, com o nome de Açu. 

O nome Açu tem origem na "Taba-açu" (Aldeia Grande), então ponto de 

reunião dos selvagens da região, guerreiros, valentes, sem lei nem crença 

religiosa. A comarca de Açu foi criada por Deliberação do Conselho da 

Província, de 11 de abril de 1833, e aprovada pela Lei provincial n.° 13, de 11 

de março de 1835.  
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IPANGUAÇU 

O pequeno povoado, originado de uma fazenda de gado, instalada pelo 

Coronel Ovídio Montenegro, em 1815, chamou-se primitivamente Sacramento. 

Segundo a lenda, o nome dado em função da queda fatal ocorrida a um certo 

vaqueiro, em sua façanha de derrubar uma rês, na ocasião em que passava 

pelo local um sacerdote que, ao vê-lo ofegante, ministrava-lhe o Sacramento 

da extrema-Unção. No início do século, o pequeno povoado, pertencente ao 

município de Santana dos Matos, já em desenvolvimento, conseguiu a 

instalação de uma feira livre, que recebeu apoio total do presidente da 

intendência municipal. De Ipã-guaçu, ilha grande, nome de um pagé, guerreiro 

potiguar, que decisivamente auxiliou a fixação colonizadora dos portugueses 

no Potengi, o nome pode também estar associado ao fato de a cidade se achar 

encravada entre o rio Piranhas ou Açu e o rio Pataxó.  

BARAÚNA 

Seu nome primitivo foi "Rancho do Sabiá", denominação posta por tropeiros 

que, em época distante, faziam de burro, a travessia entre Mossoró/RN – 

Russas/CE. Continuou a ser assim chamada, até 1935, quando a Prefeitura de 

Mossoró inaugurou o primeiro poço artesiano da regíão, hoje locado no centro 

da cidade, passando a ser conhecida como Baraúna, localidade onde, com a 

construção da Capela, Escola e algumas casas, teve início a povoação. A partir 

de 1940, desenvolveu-se a indústria madeireira seguida de perto pela 

agricultura e pecuária, principais colunas de sua estrutura econômica de então. 

A febre da indústria madeireira entrou em declínio, mas, a agricultura e a 

pecuária já haviam adquirido estabilidade, e, no dia 15 de dezembro de 1981, 

através da Lei Estadual Nº 5.107, foi definitivamente desmembrado de 

Mossoró, tornando-se autônomo, conservando o nome de Baraúna, que vem 

de "ïbirá-una" a madeira preta. Atualmente é um grande produtor de melão 

melancia, mamão, e manga. E sede de comarca de primeira entrância.  
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NOMES DOS HOMENS 

RODOLFO FERNANDES 

A história do povoado de São José dos Gatos está vinculada a Francisco Régis 

Filho, na época comerciante local e proprietário de terras que se destacavam 

pela grande quantidade de gatos do mato, também chamados de maracajás. O 

comerciante tinha costume de comprar couro de gato nos domingos de missa e 

de feira. Por causa dos primeiros moradores da propriedade chamada Gatos 

serem devotos de São José, Francisco Régis mandou construir uma capela 

para o padroeiro. Foi então que surgiu da boca do povo a terra de São José 

dos Gatos. Só no presente século é que a povoação passou a chamar-se 

Rodolfo Fernandes em homenagem ao filho da terra, Rodolfo Fernandes de 

Oliveira Martins, comerciante e industrial renomado, com forte atuação na 

indústria salineira em Macau e em Mossoró. Foi Presidente da Intendência 

Municipal de Mossoró, de 1926 a 1928 e organizou a emboscada que repeliu o 

ataque de Lampião e seu bando à terra de Santa Luzia. Em dezembro de 1953, 

em virtude do crescimento econômico e populacional, o povoado de Rodolfo 

Fernandes, passou a categoria de distrito. Após nove anos como distrito, em 9 

de maio de 1962, pela Lei no 2.763, desmembrou-se de Portalegre e tornou-se 

município.  

MARCELINO VIEIRA 

A POVOAÇÃO originou-se de fazendas de criação de gado. Inicialmente, 

chama-se Passagem do Feijó. Em 1864, Raimundo Fernandes doou uma parte 

de suas terras ao Padre Bernardino José Queiroz então vigário de Pau dos 

Ferros, que iniciou a construção da capela. Dois anos depois o Padre 

Bernardino mudou o nome do arruado para Vitória, já à época, esparso, mas 

densamente povoado. Quando elevado à categoria de vila, passou a ser 

chamdo de Panatis, devido aos índios penatis, primitivos habitantes. 

Desmembrado de Pau dos Ferros e Alexandria, passou à Cidade com o nome 

de Marcelino Vieira, paraibano, chefe político de Luis Gomes, que impôs-se 

pela serena energia, bondade acolhedora, que valorizou, pela inciativa e 

exemplo, a terra que o considerava um dos melhores filhos.  
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GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO 

Região já conhecida em meados do século XVII, denominava-se Passagem do 

Pedro, cidadão que fizera uma vereda transpondo o rio Mossoró. A grande 

figura local foi o Capitão Sebastião Machado de Aguiar, que em 1766, residia 

na fazenda Pau do Tapuio. Grande devoto de São Sebastião, fez promessa 

para construir uma capela em homenagem ao santo, dando-lhe o mesmo 

nome, caso sua esposa lhe desse um filho varão. Nasceu o desejado filho, que 

recebeu o nome do pai e foi o continuador de sua obra. A capela foi construída, 

porém uma das enchentes do rio Mossoró a destruiu, sendo reconstruída pelo 

povo, dessa vez com duas torres ornamentais. Sebastianópolis recebeu o 

nome de Governador Dix-Sept Rosado, treze dias após a morte do então 

Governador do Estado, filho de Jerônimo Rosado, que iniciou a indústria 

extrativa de gipsita no município. É sede de comarca de primeira entrância.  

JOSÉ DA PENHA 

No ano de 1934, nas proximidades do cimo da serra da Mata, mais 

precisamente num dos contornos do riacho Aroeira teve início um povoamento 

que recebeu o nome Mata. Em 1942, o povoado já estava com seu núcleo de 

desenvolvimento definido, contava com uma feira semanal, tinha uma capela, 

cemitério e uma escola em funcionamento. A história do povoado Mata está 

ligada de certa forma a do jornalista e Capitão do Exército, José da Penha 

Alves de Souza, um angicano idealista, orador e autor de livros sobre assuntos 

militares e filosóficos. No dia 31 de dezembro de 1958, pela Lei nº 2.351, o 

povoado de Mata, desmembrou-se de Luís Gomes e passou a se chamar José 

da Penha numa escolha feita pela população local, e tornou-se um novo 

município do Rio Grande do Norte.  

MESSIAS TARGINO 

Terras calcáreas do Patu, denominadas pelo serrote junco, construído desse 

material, permitindo a conservação da unidade e produção de juncáceas. A 

utilização do calcáreo para fabrico de cal já existia em 1894. Sabe-se que em 

1852 a região, ainda pouco povoada, era mais utilizada para criação de gado, a 
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principal atividade do local. Simples lugar sem maiores destaque em registros 

oficiais e históricos relativos a mapas, até 1950. O município foi criado em 

1962, com o nome de Junco, desmembrado do município de Patu. 

Posteriormente, o nome foi mudado para Messias Targino, como homenagem 

a um ilustre antepassado de uma importante família do município.  

MARTINS 

No século XVIII, quando o Capitão-Mor da Aldeia de São João do Apodi, Aleixo 

Teixeira recebeu terras pertencentes a Serra do Campo Grande, originou-se 

um povoado numa localidade de terras da antiga Serra da Conceição. Segundo 

historiadores, nesse período já existiam pequenos núcleos de algumas 

fazendas. Foi com a presença de Francisco Martins Roris, em 1742, que o 

povoado começou a sua evolução. Ao tomar posse das terras da Data Telha, 

localizadas entre os rios Apodi e Umari, Francisco Martins responsabilizou-se 

pela construção da capela de Nossa Senhora da Conceição, assumiu o 

comando da serra e contribuiu muito para desenvolvimento do povoado através 

da prática de vários trabalhos. Em 1779, sua atuação naquela região era tão 

intensa que o povo da localidade de Serra da Conceição, nome oficial do 

povoado, passou a chamar área de Serra do Capitão Martins ou simplesmente 

Serra dos Martins. A vontade do povo prevaleceu e tornou-se realidade quando 

no dia 10 de novembro de 1841, através da Lei nº 71, o povoado desmembrou-

se de Portalegre, ao mesmo tempo em que criado o município da Maioridade. 

Após seis anos com esta denominação, em 30 de outubro de 1847 o município 

da Maioridade mudou outra vez de nome passando a se chamar Cidade de 

Imperatriz, em homenagem à Imperatriz do Brasil. Finalmente, em fevereiro de 

1890, a famosa e agradável Serra do Martins passou , definitivamente, para a 

história com o nome oficial de Martins. Nas serras úmidas de Martins está um 

dos climas mais agradáveis do Rio Grande do Norte, de grande potencial 

turístico em decorrência da situação física, cultural e histórica, mediante 

exploração a ser feita com incentivos governamentais que sejam orientados à 

saúde, repouso e boa qualidade de vida durante o período de férias.  
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LUÍS GOMES 

O Município pertencia, no século XVIII, a Pau dos Ferros, de onde partiu a 

primeira investida para a conquista de seu território, pelos posseiros da data 

Bom Jesus, primeiro nome da localidade e da serra. Foi uma lenta conquista, 

tendo em vista a situação dos terrenos, agravada pela falta de d'água, quando 

secavam as reservas acumuladas nas lagoas e nos tanques, últimas instância 

para o gado. Atraído pela notícia de que o lugar era excelente para a produção 

agrícola, Luís Gomes de Medeiros, natural de Caicó, mandou buscar a família 

e nunca mais saiu da serra, pois seu clima é dos melhores do Estado. 

Construiu moradas, organizou o povoado, edificando a capelinha e estendeu o 

plantio pelo planalto da serra, reservando os baixios para criação de gado. A 

situação atraiu continuadores, desenvolvendo-se o povoado. O topônimo é 

homenagem a Luís Gomes.  

JOÃO DIAS 

Em 1706, o Padre Mestre Manoel de Jesus Borges, o capitão-mor Alfonso de 

Alburquerque Maranhão e João Dias, recebiam sesmarias amplas e vagamente 

localizadas nos sertões do Rio Grande do Norte, cujas terras eram 

consideradas esconderijos do gentio tapuia canindé, da tribo Jandui. João Dias, 

destemido e experiente desbravador dos sertões, fundador de situações 

posseiras, manejador de facão e rastejador de caminhos ignorados, tinha terras 

na ribeira do Umari, sertão do Apodi e deixaria seu nome, perpetuado à serra 

de João Dias, no Martins, conforme era costume de muitos pioneiros. O 

historiador Luís de Câmara Cascudo diz, em seu livro "NOME DA TERRA", que 

o arruado João Dias já era citado em 1958, a capela de São Sebastião, 

inaugurada em 1887 e em 1894 está entre as boas povoações de Martins.  

CEL. JOÃO PESSOA 

Desmembrado do município de São Miguel, coronel João Pessoa teve sua 

origem na metade do século XVIII, com o nome de Baixio de Nazaré, situado 

sobre a serra do Camará ou São Miguel, à margem esquerda do rio São 

Gonçalo. Zona agrícola, foi povoado por posseiros vindos do Ceará, através da 
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Chapada dp Apodi. O incentivador da região, João Pessoa de Albuquerque, 

nascido em São Miguel, coronel da guarda nacional, era chefe político local, 

agricultor e negociante. Foi presidente da Intendência de 1911 a 1913. 

Deputado Constituintes de 1915 a 1926, bem assim em outras legislaturas. O 

topônimo é em sua homenagem.  

FRUTUOSO GOMES 

Desmembrada do município de Martins, a povoação denominou-se Mumbaça, 

depois Mineiro, em vista do riacho do mesmo nome que banha a sede 

municipal, nascendo na serrinha de Alagoa e desembocando rio Umari. 

Frutuoso Gomes, agricultor relacionado e querido na região, cedeu uma faixa 

de suas terras para a instalação da Estação Ferroviária de Mumbaça, o que 

facilitou a circulação da produção, proporcionando o desenvolvimento da 

localidade. A figura do agricultor foi homenageada, quando da criação do 

município.  

Nomes pesquisados no site: 

 http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1  
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APÊNDICE D 

 

Quadro Demonstrativo da Relação das Unidades Básicas de Saúde por equipes 

e endereço do Município de Mossoró/RN, 2010. 

 

EQUIPE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ENDEREÇO 

012 UBS Enfermeira Conchita  da Escossia Ciarline - PACS  

Gerente: Ana Íris de Almeida Liberato 

Rua: Delfim Moreira S/N ABOLIÇÃO II - 

Cep-59619200 

009 UBS Lucas Benjamim –  PACS 

Gerente: Tatiana Azevedo de Araújo 

Rua Cel. Milton Freire S/N ABOLIÇÃO III -

Cep-59612420 

113; 114 

115 

UBS Dr. Cid Salem Duarte - PSF  

Gerente: Vera Lúcia Costa dos Santos 

Av. Presidente Costa E Silva S/N 

ABOLIÇÃO IV - Cep-59614000 

156 

157 

UBS Dr. Luis Escolástico Bezerra – PSF  

Gerente: Maria Cristina F. Almeida 

Rua Henrique Maciel De Lima S/n,  SANTA 

DELMIRA Cep-59615160 

 

103; 110 

142 

UBS Dr. Joaquim Saldanha – PSF/ESTRADA DA RAIZ 

Gerente: Marcelo Emanoel da Silva 

Rua Nicácia Costa Araújo, S/N, ESTRADA 

DA RAIZ 

139 UBS Dr. Moises Costa Lopes  –ESF  

REDENÇÃO 

Gerente: Vanusia Alves Duarte Brilhante 

Rua Senador Rui Carneiro S/N REDENCAO 

I - Cep-59615440 

104; 09; 

122; 137.  

UBS Dr Chico Costa – PSF 

Gerente: Ana Maria Araújo Duarte 

Rua Seis de Janeiro S/N SANTO ANTONIO -

Cep-59621070 

119; 131; 

138 

UBS Dr. Ildone Cavalcante de Freitas – PSF 

Gerente: Irenice Couto De Medeiros 

Rua Marechal Deodoro 2015 BARROCAS -

Cep-59618120 

120; 121 UBS Sinharinha Borges – PSF 

Gerente: Sônia Cristina Costa Cavalcante 

Rua Riachuelo S/N BARROCAS –Cep -

59621080 

136; 145 Centro Clinico Evangélico Edgard Bulamarqui - PSF 

Gerente: Lúcia Alves Cavalcante 

Rua Jose Negreiro 346 CENTRO - Cep-

59610170 
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105 
UBS Antonio Camilo –   PSF 

Walkia Kelenney de Oliveira 

Rua Camilo Figueiredo S/n  

ILHA DE SANTA LUZIA  

 Cep-59625050 

004 UBS Maria Soares da Costa – São Manoel  – PACS 

Gerente: Francineide Costa Caldas Leonardo 

Rua Dona Lourdes Monte S/N INOCOOP -

Cep-59631160 

144 UBS Francisco Pereira de Azevedo  – PSF 

Gerente: Diangela Márcia 

Av. Pedro Paraguai S/n LIBERDADE I -Cep-

59633200 

101; 108 UBS Liberdade II – PSF 

Gerente: Francisca Hilma Pereira Menezes 

Rua Projetada S/N LIBERDADE II Cep-

59607140 

146; 147 UBS Vereador Durval Costa – PSF 

Gerente: Carmem Rúbia de Oliveira Leite 

Rua Ralfh Soppor Sn WALFREDO GURGEL - 

Cep-59628050 

154 UBS Duclecio Antonio de Medeiros – PSF 

Gerente: Edileuza Maria da Costa 

Rua Poeta João Liberalino S/N TEIMOSOS -

Cep-59625225 

148  UBS. Maria Neide da Silva Souza - PSF 

Gerente: Francisca Hilma Pereira Negreiro 

Endereço: Rua Francisco Pereira de 

Azevedo S/N NOVA VIDA - Cep-59628000 

107 UBS Dr. Epitácio da Costa Carvalho – PSF 

Gerente: Roseane Raimunda de Souza 

Av. Francisco Mota, S/N – Costa e Silva 

Cep 59625-900 

129; 132 UBS Dr. Aguinaldo Pereira  – PSF 

Gerente: Maria Dalva dos Santos Costa 

Rua: André Pedro Fernandes, S/N, 

CONJUNTO VINGT-ROSADO 

128 UBS Mário Lucio de Medeiros – PSF 

Gerente: Edílson Mendes De Almeida 

Rua Milton Freitas, 97, ALTO DA PELONHA 

- Cep: 59607140 – Conjunto Vingt Rosado  

127 
UBS Dr. Jose Holanda Cavalcante – PSF 

Gerente: Judilene Dantas Alves 

Rua Erondina Cavalcante Dantas,  Nº 03 

DOM JAIME CÂMARA  

Cep-59628800 

158 
UBS Dr. Helenio Gurgel  –PSF 

Gerente: Adriana De Almeida Bessa 

Av. Cunha Mota S/N, Alto da Conceição – 

PEREIROS  

 Cep 59600-160  

102; 106 
UBS Marcos Raimundo Costa -  PSF 

Rua: Marinho Dantas S/N BELO 

HORIZONTE-Cep-59600-500 
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Gerente: Antônio Moraes Jales 

 

111; 155 Centro de Atenção Integrado a Criança - CAIC – PSF 

Gerente: Zilma Freire da Silva   

Rua:  Souza Leão,  S/N CARNAUBAL -Cep-

59605310 

159 UBS Dr. José Leão – PSF 

Gerente: Ana Cristina de Oliveira Xavier 

Rua:  Joaquim Nabuco – ALTO DA 

CONCEIÇÃO 

116; 117 UBS Dr. Jose Fernandes de Melo – PSF 

Gerente: Marlete Ramos Lima De Morais Bezerra 

Rua:  Haroldo Gurgel S/N LAGOA DO 

MATO -Cep-59607140 

003 
UBS Raimundo Renê Carlos Castro  – PACS 

Gerente: Lenita Helena de Morais Bezerra 

Rua Padre Elesbão, nº:   35  

BOA VISTA - Cep-59605140 

 

112; 134 UBS Dr. Sueldo Câmara – PSF 

Gerente: Sheylla Gythya Guedes de Araújo 

Rua Neide Pinheiro Paula, Nº 87 – 

Aeroporto II QUIXABEIRINHA -Cep-59607-

235 

130; 133 UBS Dr Francisco Fernandes da Costa/ Chico Porto – 

PSF 

Gerente: Diana Paula Fernandes 

Av Antonio Mota 32 Aeroporto I -Cep-

59607000  

143 UBS da Penitenciária Agrícola Mário Negócio - PSF 

Gerente: Marcelo Silva 

SÍTIO RIACHO GRANDE nº. 01 Zona Rural 

– Cep 59607-140 

100 UBS Vereador Lahyre Rosado - Sumaré –PSF 

Gerente: Jacqueline de Freitas Pontes 

Rua: João Neponuceno de Moura S/n 

SUMARE –Cep-59633390 

118 UBS Dr Antonio Soares Junior – Bom Jesus – PSF 

Gerente: Jaísa Pontes de Lima Holanda 

Rua Antonio Geraldo De Medeiros Sn 

BOM JESUS -Cep-59635000 

160 UBS Francisco Marques da Silva – PSF  

Gerente: Francisco Sales da Silva Terceiro 
ALAMEDA DOS CAJUEIROS - Planalto 

135 UBS Hipolito – PSF 

Gerente: Maria das Graças Freire da Silva 

Sitio HIPOLITO S/N Zona Rural -Cep-

59607140 

Br – 304- Km 

123 UBS Alcides Martins Veras  – PSF Rua Luis Benício de Aquino  S/N –
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Gerente: Silvana Nogueira Delfino Freire PASSAGEM DE PEDRA Cep: 59607140 

16 UBS Piquiri - PSF 

Gerente: Silvana Nogueira Delfino Freire 

Sitio PIQUIRI S/n ZONA RURAL -Cep-

59607140 Rn 110 

149 UBS Chafariz – PSF 

Gerente: Antônio Jacinto de Oliveira 

 

SÍTIO CHAFARIZ – Br 110 

 

126 UBS Francisco Neto da Luz - PSF 

Gerente: Sílvia Regina Alves de Souza 

 

SITIO RIACHO GRANDE S/N Zona Rural -

Cep- 

 

59611070 

150 Unidade Móvel II – PSF 

Gerente: Maria das Graças Caldas Leonardo 

Nogueira 

PUXA BOI – Br 304  Km 46 

141 UBS Dr. Paulo Jansem Dantas - PSF 

Gerente: Noelma Miranda Dantas 

Assentamento Real 01 MAISA –

Cep:59603-020 

140; 152 
UBS Francisco Canide Ferreira- - PSF 

Gerente: Noelma Miranda Dantas 

Vila MAISA Br 304 -  Km 09  Zona Rural -

Cep-59603 020 

Sitio Maisa S/N Zona Rural – Cep 

59607140 

124 UBS Elias Honorato - PSF 

Gerente: Josélia Maria de Oliveira 

Sitio ALAGOINHA S/n Zona Rural Cep-

59607140 

151 UBS Marina Ferreira – Barrinha – PSF 

Gerente: Sonia Couto 

Sitio BARRINHA S/N Zona Rural - Cep-

59607140 

125; 153 UBS Izabel Bezerra de Araujo – PSF 

Gerente: Luciana Freitas Maia  

Rua Domingos Julião Nascimento S/n Zona 

Rural do JUCURI -Cep-59607140 

Fonte:Gerência Executiva da Saúde, 2009. 
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ANEXO A 
 

QUESTIONÁRIO BOAS 

(BRAZIL OLD AGE SCHEDULE) 

 

 

QUESTIONÁRIO MULTIDIMENSIONAL PARA ESTUDOS COMINITÁRIOS NA POPULAÇÃO 

IDOSA 

 

 

As informações contidas neste questionário permanecerão confidenciais. 

 

 

Número do questionário  

Registro  

Área  

 

Nome do Entrevistado 

Endereço  

Bairro 

Cidade                                             CEP 

Telefone 

Nome do Entrevistador 

Data da Entrevista 

 

I. Informações Gerais 

 

1. Sexo do Entrevistado:  
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    Entrevistador: Indique o sexo da pessoa entrevistada 

1. Masculino 
2. Feminino 
 

2. Quantos anos o(a) Sr.(a) tem?  

......... anos 

998. N.S./N.R 

 

3. Em que país o(a) Sr.(a) nasceu?  
1. Brasil 
2. Outros países (especifique) ............................................... 
8. N.S/N.R 
    Entrevistador: Se 1 (Brasil) vá para Q. 3a., se 2 (outros países) vá para Q. 4 e  

    marque N.A. na Q. 3a. 

 

3a. Em que estado do Brasil o(a) Sr.(a) nasceu?  

Nome do estado ................................................................. 

1. Região Norte 
2. Região Nordeste 
3. Região Sudeste 
4. Região Sul 
5. Região Centro-Oeste 
7. N.A. 
8. N.S./N.R 
4. Há quanto tempo (anos) o(a) Sr.(a) mora nesta cidade?            

........... (número de anos) 

98. N.S./N.R. 

 

5. O(a) Sr.(a) sabe ler e escrever?                                                  

1. Sim 
2. Não (Vá para Q. 6 e marque N.A. na Q. 5a.)        
8. N.S./N.R. 
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5a. Qual é sua escolaridade máxima completa?                                                         

1.  Nenhuma 

2.  Primário  

3.  Ginásio ou 1º grau  

4.  2º grau completo (científico, técnico ou equivalente) 

5.  Curso superior  

7.  N.A. 

8.  N.S./N.R. 

 

6. Atualmente qual é o seu estado conjugal?                                   

    Entrevistador: Marque apenas uma alternativa 

1. Casado/morando junto 
2. Viúvo (a) (Vá para Q. 7 e marque N.A. nas Qs. 6a. e 6b.) 
3. Divorciado(a) / separado (a) (Vá para Q. 7 e marque N.A. nas Qs. 6a. e 6b.) 
4. Nunca casou (Vá para Q. 7 e marque N.A. nas Qs. 6a. e 6b.) 
8.   N.S./N.R. 

 

6a. Há quanto tempo o(a) Sr.(a) está casado(a) / morando junto?             

      Entrevistador: A pergunta se refere ao casamento atual 

      ........... (número de anos) 

97. N.A. 

98. N.S./N.R  

 

6b. Qual a idade de sua (seu) esposa (o) ?                     

      .......... anos de idade 

97. N.A. 

98. N.S./N.R. 
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7. O(a) Sr.(a) teve filhos? (em caso positivo, quantos?)                 

    Entrevistador: Especifique o número de filhos................/ filhas .................. 

    ............ (número total de filhos/as) 

00. Nenhum 

98. N.S./N.R.  

 

8. Quantas pessoas vivem com o(a) Sr.(a) nesta casa?                        

    ......... pessoas 

00. Entrevistado(a) mora só. (Vá para Q. 9 e marque N.A. na Q. 8a.) 

98. N.S./N.R.  

 

8a. Quem são essas pessoas? 

      Entrevistador: Para cada categoria de pessoas indicada pelo entrevistado marque a 

resposta SIM. 

                                                              SIM     NÃO      NA       NS/NR 

1. Esposo(a) / companheiro(a)  1 2 7 8  

2. Pais     1 2 7 8   

3. Filhos    1 2 7 8  

4. Filhas    1 2 7 8  

5. Irmãos/irmãs    1 2 7 8  

6. Netos(as)    1 2 7 8  

7. Outros parentes   1 2 7 8  

8. Amigos    1 2 7 8  

9. Empregado(a)   1 2 7 8  

 

9. Como o(a) Sr.(a) se sente em relação à sua vida em geral ? 
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      Entrevistador: Leia para o entrevistado as alternativas listadas. 

      Marque apenas uma opção. 

1. Satisfeito(a) (Vá para a Q. 10 e marque N.A. na Q. 9a.) 
2. Insatisfeito(a) 
8.   N.S./ N.R.  

 

9a. Quais são os principais motivos de sua insatisfação com a vida? 

Entrevistador: Não leia para o entrevistado as alternativas listadas 

SIM   NÃO  NA NS/NR 

1.  Problema econômico    1 2 7 8 

2.  Problema de saúde     1 2 7 8 

3.  Problema de moradia    1 2 7 8 

4.  Problema de transporte    1 2 7 8 

5.  Conflito nos relacionamentos pessoais  1 2 7 8 

6.  Falta de atividades     1 2 7 8 

7.  Outro problema (especifique) .....................  1 2 7 8 

 

10. Observação do entrevistador: O entrevistado informou sua idade na Q.2. 

Você acha esta informação: 

1. Idade plausível/ consistente/ correta 
2. O entrevistado informou idade que não corresponde à impressão do observador; 

ou é obviamente errada ou não sabe ou forneceu resposta incompleta. 
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II. SAÚDE FÍSICA 

 

Agora, eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre  sua saúde 

 

11. Em geral, o(a) Sr.(a) diria que sua saúde está:                                     

      Entrevistador: Leia para o entrevistado as alternativas de 1 a 4. 

      Marque apenas uma opção 

1. Ótima  
2. Boa 
3. Ruim 
4. Péssima 
8. N.S./N.R  
 

12. Em comparação com os últimos 5 anos, o(a) Sr.(a) diria que sua    

      saúde hoje é:                                                                                                        

      Entrevistador: Leia para o entrevistado as alternativas de 1 a 3. 

      Marque apenas uma opção. 

1. Melhor  
2. Mesma coisa 
3. Pior 
8. N.S./N.R 
 

13. Em comparação com as outras pessoas de sua idade, o(a) Sr.(a) diria   

      que sua saúde está:  

      Entrevistador: Leia para o entrevistado as alternativas de 1 a 3. 

      Marque apenas uma opção. 

1. Melhor 
2. Igual  
3. Pior 
8. N.S./N.R. 
 

14. Atualmente o(a) Sr.(a) tem algum problema de saúde ?  
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1. Sim 
2. Não (Vá para Q. 15 e marque N.A. nas Qs. 14a., 14b. e 14c.) 
8. N.S./ N.R. 
 

14a. Quais são os principais problemas de saúde que o(a) Sr.(a) está enfrentando?                                                                                                                                 

        Entrevistador: Especifique os problemas. 

                                                                         NA              NS/NR 

        1) ...............................................            97                  98 

2) ...............................................            97                  98 

        3) ...............................................            97                  98 

 

 

 

 

 

14b. Há quanto tempo?                                                        

        Entrevistador: Anote em meses o período de duração dos problemas   

                                                           MESES        96 MESES      NA     NS/NR                                 

                                                                                OU MAIS 

 1) ..................................             ...........            96               97           98 

 2) ..................................             ...........            96               97           98 

 3) ..................................             ...........            96               97           98 

 

14c. Este problema de saúde atrapalha o(a) Sr.(a) de fazer coisas que       

        precisa ou quer fazer ? 

1. Sim 
2. Não 
7. N.A. 
8. N.S./N.R. 
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15. Por favor, responda se o(a) Sr.(a) sofre de algum destes problemas:    

      Entrevistador: Leia para o entrevistado todas as alternativas listadas. 

      Marque as respostas correspondentes. 

                                                                                  SIM        NÃO        NS/NR 

      a. Problema nos pés que inibe sua mobilidade     1            2                  8        

         (Ex.: joanete, calos, dedos torcidos,                                                                                                                              

          unha do pé encravada, etc.) 

      b. Problemas nas articulações dos braços,           1            2                  8         

           mãos, pernas, pés 

      c. Falta algum braço, mão, perna, pé                    1            2                  8              

 

15a. O Sr.(a) recebeu alguma ajuda, tratamento de reabilitação  

         ou alguma outra terapia para este problema ?    

1. Sim 
2. Não 
7. N.A. 
8. N.S./N.R. 
 

16. O(a) Sr.(a) teve alguma queda(tombo) nos últimos 3 meses ? 

1.   Sim 

2.   Não (Vá para Q. 17 e marque N.A. nas Qs. 16a. e 16b.) 

8.   N.S./N.R. 

 

 

16a. O(a) Sr.(a) pode se levantar sozinho(a) do chão ? 

1. Sim (Vá para Q. 17 e marque N.A. na Q 16b.) 
2. Não 
7.  N.A.  
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8.  N.S./ N.R. 

 

16b. Quanto tempo o(a) Sr.(a) ficou no chão até receber ajuda? 

          ........... minutos 

997. N.A. 

998. N.S./N.R 

 

17. Em geral, o(a) Sr.(a) diria que sua visão (com ou sem a ajuda de  

      óculos) está: 

      Entrevistador: Leia para o entrevistado as alternativas de 1 a 4. 

      Marque apenas uma opção. 

0. (o entrevistado é uma pessoa cega) 
1. Ótima (Vá para Q. 18 e marque N.A. na Q. 17a.) 
2. Boa (Vá para Q. 18 e marque N.A. na Q. 17a.) 
3. Ruim 
4. Péssima 
8.  N.S./N.R. 

  

17a. Este seu problema de visão atrapalha o(a) Sr.(a) de fazer as coisas  

        que o(a) Sr.(a) precisa / quer fazer ? 

1.  Sim 

2.  Não 

7.  N.A. 

8.  N.S./N.R. 

 

18. Em geral, o(a) Sr.(a) diria que sua audição (com ou sem a ajuda de  

      aparelhos) está: 

      Entrevistador: Leia para o entrevistado as alternativas de 1 a 4. 
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      Marque apenas uma opção. 

1. Ótima (Vá para Q. 19 e marque N.A. na Q. 18a.) 
2. Boa (Vá para Q. 19 e marque N.A. na Q. 18a.) 
3. Ruim 
4. Péssima 
8.  N.S./N.R. 

 

18a. Este seu problema de audição atrapalha o(a) Sr.(a) de fazer as  

        coisas que o(a) Sr.(a) precisa / quer fazer ? 

1. Sim 
2. Não 
1. N.A. 
2. N.S./N.R. 
 

19. Em geral, qual é o estado dos seus dentes ? 

      Entrevistador: Leia para o entrevistado as alternativas de 1 a 4. 

      Marque apenas uma opção. 

1. Ótimo 
2. Bom 
3. Ruim 
4. Péssimo 
8.  N.S./N.R. 

                     

20. Está faltando algum dos seus dentes ?  

      Entrevistador: Leia para o entrevistado as alternativas de 1 a 4. 

      Marque apenas uma opção. 

1. Não está faltando dente 
2. Poucos dentes estão faltando 
3. A maioria ou todos os dentes estão faltando 
8.  N.S./N.R. 

    

21. O(a) Sr.(a) tem algum dente postiço, dentadura, ponte...?  

1. Sim 
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2. Não 
8.  N.S./N.R. 

        

22. O(a) Sr.(a) tem algum problema de dente que lhe atrapalha  

      mastigar os alimentos? 

1. Sim 
2. Não 
8.  N.S./N.R. 

 

Com o passar da idade é bastante normal aparecerem alguns 

Problemas de bexiga ou intestino. Eu gostaria de lhe fazer duas 

Perguntas sobre este assunto. 

 

23. Aconteceu com o senhor de perder um pouco de urina e se molhar  

      acidentalmente; seja porque não deu tempo de chegar ao banheiro, 

      ou quando está dormindo; ou quando tosse ou espirra, ou faz força? 

 

1. Sim 
2. Não (Vá para Q. 24 e marque N.A. na Q. 23a.) 
8.   N.S./N.R.  

             

23a. Com que freqüência isso acontece?  

1. Uma ou duas vezes por dia 
2. Mais de duas vezes por dia 
3. Uma ou duas vezes por semana 
4. Mais do que duas vezes por semana 
5. Uma ou duas vezes por mês 
6. Mais de duas vezes por mês 
7. N.A. 
8. N.S./N.R.  
24. Observação do Entrevistador: Há sinais de incontinência?  

      (cheiro de urina) 
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1. Sim 
2. Não  
 

 

 

III. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DENTÁRIOS 

 

Agora, eu gostaria de lhe perguntar sobre os serviços médicos 

que o(a) Sr.(a) tem direito de usar. 

 

25. Quando o Sr.(a) está doente ou precisa de atendimento médico, 

      onde ou a quem o(a) Sr.(a) normalmente procura?   

      Entrevistador: Marque apenas uma alternativa. Se 0.(Ninguém), faça a       

      pergunta 25a.; se 1,2,3,4 ou 8, vá para Q.26 e marque N.A. na Q.25a. 

      Nome de onde ou a quem procura .................................................. 

 

0.  Ninguém ou o entrevistado não procura o médico há muito tempo. 

1.  Serviço  médico de uma instituição pública gratuita. 

2.  Serviço médico credenciado pelo seu plano de saúde  

3.  Médicos/ Clínica particulares 

4. Outros (especifique) ...................................................... 

8.  N.S./N.R. 

  

25a. O Sr.(a) não procura um médico há muito tempo porque não precisou       

        ou porque tem dificuldade para ir ao médico? Que dificuldade? 

 

          SIM      NÃO     NA      NS/NR 

0.  Porque não precisou                     1        2 7 8 
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1.  Dificuldade de locomoção/transporte   1 2 7 8 

2.  Dificuldade de acesso/demanda reprimida  1 2 7 8 

3.  Dificuldade financeira para pagar   1 2 7 8 

4.  Porque não tem ninguém para levar   1 2 7 8 

5.  Porque tem medo de ir ao médico   1 2 7 8 

6.  Por outra razão(especifique) ............................ 1 2 7 8 

 

 

26. O(a) Sr.(a) está satisfeito com os serviços médico que utiliza  

      normalmente? 

1. Sim 

2. Não 

3. Não utiliza serviços médicos ou não precisa consultar médico há muito tempo   

     (Vá para Q.27 e marque N.A. na Q.26a.) 

8. N.S./N.R. 

  

26a. Em geral, quais os problemas que mais lhe desagradam quando  

      o(a) Sr.(a) utiliza os serviços médicos? 

      Entrevistador: Não leia para o entrevistado as alternativas listadas. 

      Classifique as respostas nas categorias listadas, de acordo com as instruções 

      do Manual para esta pergunta. Na dúvida, registre a resposta do  

      entrevistado no item 08. Outros problemas. 

        SIM NÃO NA NS/NR 

1. O custo dos serviços médicos      1    2  7    8 

2. O custo dos medicamentos que são prescritos    1    2  7    8 

3. Os exames clínicos que são prescritos     1    2  7    8 
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4. A demora para a marcação das consultas /exames     1    2  7    

8 

5. O tempo de espera para ser atendido(a) no consultório   1    2  7    8 

6. O tratamento oferecido pelos médicos      1    2  7    8 

7. O tratamento oferecido pelo pessoal não médico    1    2  7    

8 

8. Outros problemas (especifique) ..............................................   1    2  7    

8 

  

27. Quando o(a) Sr.(a) necessita de tratamento dentário, onde ou a quem  

      o(a) Sr.(a) normalmente procura? 

      Entrevistador: Classifique a resposta e marque apenas uma alternativa 

      Nome de onde ou a quem procura ................................................ 

 

0. Ninguém ou o entrevistado não procura o dentista há muito tempo. 
(Vá para Q. 28 e marque N.A. na Q. 27a.) 

1. Serviço dentário de uma instituição pública gratuita. 
2. Serviço dentário credenciado pelo seu plano de saúde 
3. Dentista particular 
4. Outros (especifique) ........................................................ 
8.    N.S./N.R. 

  

27a. O Sr.(a) não procura um dentista há muito tempo porque não precisou       

        ou porque tem dificuldade para ir ao dentista? Que dificuldade? 

 

          SIM      NÃO     NA      NS/NR 

0.  Porque não precisou                     1        2 7 8 

1.  Dificuldade de locomoção/transporte   1 2 7 8 

2.  Dificuldade de acesso/demanda reprimida  1 2 7 8 

3.  Dificuldade financeira para pagar   1 2 7 8 
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4.  Porque não tem ninguém para levar   1 2 7 8 

5.  Porque tem medo de ir ao dentista   1 2 7 8 

6.  Por outra razão(especifique) ............................ 1 2 7 8 

 

        

28. Nos últimos três meses, o(a) Sr. (a): 

                SIM    NÃO   NS/NR 

a. Consultou o médico no consultório ou em casa 1 2 8  

b. Fez exames clínicos     1 2 8  

c. Fez tratamento fisioterápico    1 2 8  

d. Teve de ser socorrido(a) na Emergência  1 2 8  

e. Foi ao hospital / clínica para receber medicação 1 2 8  

f.  Esteve internado em hospital ou clínica  1 2 8  

g. Foi ao dentista     1 2 8  

 

 

 

 

28a. Dos serviços acima, qual (is) o(a) Sr.(a) utilizou mais de uma vez? 

        Entrevistador: Repita para o entrevistado apenas os itens citados  

        na pergunta acima como utilizados. Para os não utilizados marque NA. 

   

SIM    NÃO     NA      NS/NR 

1. Consultou o médico no consultório ou em casa   1        2 7 8 

2. Fez exames clínicos       1        2 7 8 

3. Fez tratamento fisioterápico      1        2 7 8 

4. Teve de ser socorrido(a) na Emergência    1        2 7 8 
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5. Foi ao hospital / clínica para receber medicação   1        2 7 8 

6. Esteve internado em hospital ou clínica    1        2 7 8 

7. Foi ao dentista       1        2 7 8 

 

29. O(a) Sr.(a) normalmente usa: 

                SIM    NÃO NS/NR 

a. Dente postiço, dentadura, ponte  1 2 8 

b. Óculos ou lente de contato   1 2 8 

c. Aparelho de surdez    1 2 8 

d. Bengala     1 2 8 

e. Muleta     1 2 8 

f.  Cadeira de rodas    1 2 8 

 

29a. Atualmente, o(a) Sr.(a) está precisando ter ou trocar :    

        Entrevistador: Leia para o entrevistado apenas as ajudas mencionadas 

        na questão anterior. Marque as respostas correspondentes. 

 

       SIM   NÃO  NS/NR 

1. Dente postiço, dentadura, ponte     1 2 8 

2. Óculos ou lentes de contato      1 2 8 

3. Aparelho de surdez       1 2 8 

4. Bengala        1 2 8 

5. Muleta        1 2 8 

6. Cadeira de rodas       1 2 8 

7. Outros(especifique) ...............................            1 2 8 

 

30. O(a) Sr.(a) toma remédio?  



206 

 

1. Sim 
2. Não (Vá para Q. 31 e marque N.A. nas Qs. 30a.,30b.  e 30c.) 
8.   N.S./N.R.  

 

30a. Que remédios o(a) Sr.(a) está tomando atualmente? 

Entrevistador: Se nenhum, vá para a Q. 31 e marque NA nas Qs. 30b. e 30c. 

      NA  NS/NR 

1) ........................................                 97           98 

 2) ........................................                 97           98 

 3) ........................................                 97           98 

 

30b. Quem receitou? 

      NA  NS/NR 

1) ........................................                 97           98 

 2) ........................................                 97           98 

 3) ........................................                 97           98 

 

30c. Em geral quais são os problemas ou as dificuldades mais importantes que o(a)  

        Sr.(a) tem para obter os remédios que toma regularmente? 

 

        SIM    NÃO     NA      NS/NR 

1. Problema financeiro        1        2 7

 8 

2. Dificuldade de encontrar o remédio na farmácia    1        2 7 8 

3. Dificuldade em obter a receita de remédios controlados   1        2 7

 8 

4. Outro problema ou dificuldade (especifique)......................   1        2 7

 8 
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7.  N.A.          1        2 7 8 

8.  N.S./N.R.         1        2 7 8 

 

31. No caso de o(a) Sr.(a) ficar doente ou incapacitado(a), que pessoa  

      poderia cuidar do(a) Sr.(a)? 

0. Nenhuma  
1. Esposo(a)  / companheiro(a) 
2. Filho 
3. Filha 
4. Outra pessoa da família 
5. Outra pessoa de fora da família (indique qual)................................... 
8.   N.S./N.R. 

 

IV. ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA (AVD) 

 

32. O(a) Sr.(a), capaz de fazer sozinho(a) as seguintes atividades: 

      Entrevistador: Leia para o entrevistado todas as perguntas e marque as 

      alternativas correspondentes. No caso de o entrevistado ter colostomia 

      ou usar cateter, marque NÃO em “o”. 

                                            SIM      NÃO     NS/NR  

a. Sair de casa utilizando um transporte   1 2 8 
      (ônibus, van, táxi, trem, metrô, barca, etc.) 

b. Sair de casa dirigindo seu próprio carro   1 2 8 
  

c. Sair de casa para curtas distâncias      
      (caminhar pela vizinhança)    1 2 8    

d. Preparar sua própria refeição    1 2 8 
  

e. Comer a sua refeição     1 2 8   
f. Arrumar a casa, a sua cama    1 2 8 

g. Tomar os seus remédios    1 2 8   

h. Vestir – se       1 2 8   
i. Pentear seus cabelos     1 2 8   
j. Caminhar em superfície plana    1 2 8 
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k. Subir/descer escadas     1 2 8   
l. Deitar e levantar da cama     1 2 8   
m. Tomar banho       1 2 8   
n. Cortar as unhas dos pés    1 2 8   
o. Ir ao banheiro em tempo    1 2 8   

 

33. Há alguém que ajuda o(a) Sr.(a) a fazer algumas tarefas como limpeza  

      arrumação da casa, vestir – se, ou dar recados quando precisa? 

1. Sim 
2. Não (Vá para Q. 34 e marque N.A. na Q. 33a.) 
8.   N.S./N.R. 

 

33a. Qual a pessoa que mais lhe ajuda nessas tarefas?  

        Entrevistador: marque apenas uma alternativa 

1. Esposo(a) / companheiro(a) 
2. Filho 
3. Filha 
4. Uma outra pessoa da família (quem?)............................ 
5. Um(a) empregado(a) 
6. Outro (quem?) ............................... 
7. N.A. 
8. N.S./N.R. 
 

34. No seu tempo livre o(a) Sr.(a) faz (participa de) alguma dessas atividades: 

      Entrevistador: Leia para o entrevistado todas as perguntas e marque as  

      alternativas correspondentes. 

 

       SIM      NÃO     NS/NR 

a. Ouve rádio      1 2 8    

b. Assiste a televisão     1 2 8 

c. Lê jornal      1 2 8  

d. Lê revistas e livros     1 2 8 

e. Recebe visitas     1 2 8  
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f.  Vai ao cinema, teatro, etc    1 2 8  

g. Anda pelo seu bairro     1 2 8 

h. Vai à igreja (serviço religioso)   1 2 8  

i.  Vai a jogos (esportes)    1 2 8  

j.  Pratica algum esporte    1 2 8  

k. Faz compras      1 2 8 

l.  Sai para visitar os amigos    1 2 8 

m. Sai para visitar os parentes    1 2 8 

n. Sai para passeios longos (excursão)   1 2 8 

o. Sai para encontro social ou comunitário  1 2 8 

p. Costura, borda, tricota    1 2 8  

q. Faz alguma atividade para se distrair (jogos     

    de cartas, xadrez, jardinagem, etc.)   1 2 8 

r. Outros (especifique) .............................  1 2 8 

 

35. O(a) Sr.(a) está satisfeito(a) com as atividades que desempenha no seu  

      tempo livre? 

1. Sim (Vá para Q. 36 e marque N.A. na Q. 35a.) 
2. Não 
8.   N.S./N.R. 

 

35a. Quais são os principais motivos de sua insatisfação com as atividades  

        que o(a) Sr.(a) desempenha no seu tempo livre? 

        Entrevistador: Marque apenas uma alternativa 

       SIM      NÃO    NA   NS/NR 

 

1. Problema com o custo    1 2 7 8 
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2. Problema de saúde que o(a) impede                                             
      de se engajar em uma atividade   1 2 7 8 

3. Problema com falta de motivação  
      em fazer coisas (tédio, aborrecimento)  1 2 7 8 

4. Problema de transporte que limita seu  
      acesso aos lugares que deseja ir   1 2 7 8 

5. Outras razões (especifique) ................................... 1 2 7 8 
 

V.  RECURSOS SOCIAIS 

    

Nesta seção, eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas a respeito de suas      

relações de amizade com as outras pessoas e a respeito de recursos que as 

pessoas idosas costumam usar na sua comunidade. 

 

36. O (a) Sr.(a) está satisfeito(a) com o relacionamento que tem com as  

      pessoas que moram com o(a) Sr.(a)? 

0. Entrevistado mora só 
1. Sim 
2. Não 
8.   N.S./N.R. 

 

37. Que tipo de ajuda ou assistência sua família oferece? 

      (familiares que vivem / ou que não vivem com o entrevistado). 

      Entrevistador: Leia para o entrevistado as alternativas listadas. 

                                                                SIM    NÃO  NS/NR 

a. Dinheiro     1 2 8  

b. Moradia     1 2 8  

c. Companhia / cuidado pessoal  1 2 8  

d. Outro tipo de cuidado / assistência     

    (especifique) ..................................  1 2 8  
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38. Que tipo de ajuda ou assistência o(a) Sr.(a) oferece para sua família? 

      Entrevistador: Leia para o entrevistado as alternativas listadas.  

                                                                SIM    NÃO  NS/NR 

a. Dinheiro        1 2 8  

b. Moradia        1 2 8  

c. Companhia / cuidado pessoal     1 2 8 

d. Cuidar de criança       1 2 8  

e. Outro tipo de cuidado / assistência     

    (especifique) ..................................     1 2 8  

 

39. O(a) Sr.(a) está satisfeito(a) com o relacionamento que tem com  

      seus amigos? 

0. Entrevistado(a) não tem amigos 
1. Sim 
2. Não  
8.   N.S./N.R. 

 

40. O(a) Sr.(a) está satisfeito(a) com o relacionamento que tem com  

      seus vizinhos? 

0. Entrevistado(a) não tem relação com os vizinhos 
1. Sim 
2. Não 
8.  N.S./N.R. 

 

41. Na semana passada o(a) Sr.(a) recebeu visita de alguma destas pessoas?  

                                                                        SIM    NÃO  NS/NR 

a. Vizinhos / amigos      1 2 8  
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b. Filhos(as)       1 2 8  

c. Outros familiares      1 2 8  

d. Outros (especifique) .................................   1 2 8 

 

  

VI. RECURSOS ECONÔMICOS 

 

42. Que tipo de trabalho (ocupação) o(a) Sr.(a) teve durante a maior  

      parte de sua vida? 

      Entrevistador: Anote o tipo de trabalho ............................................... 

01. Nunca trabalhou (Vá para Q. 43 e marque N.A. na Q. 42a.) 
02. Dona de casa (Vá para Q. 43 e marque N.A. na Q. 42a.) 
98.  N.S./N.R. 

 

42a. Por quanto tempo? 

        Número de anos:................ 

97. N.A. 

98. N.S./N.R. 

 

 

43. Atualmente o(a) Sr.(A) trabalha? Por trabalho quero dizer qualquer 

     atividade produtiva remunerada.  

 

1.  Sim (Vá para Q. 44 e marque N.A. na Q. 43a.) 

2.  Não 

8.  N.S./N.R 
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43a. Com que idade o(a) Sr.(a) parou de trabalhar?  

        ...............anos 

97. N.A. 
98. N.S./N.R. 
 

44. De onde o(a) Sr.(a) tira o sustento de sua vida? 

                SIM    NÃO  NS/NR 

a.  do seu trabalho      1 2 8 

b.  da sua aposentadoria    1 2 8 

c.  da pensão/ajuda do(a) seu (sua) esposo(a)  1 2 8 

d.  da ajuda de parentes ou amigos   1 2 8 

e.  de aluguéis, investimentos    1 2 8 

f.   de outras fontes.................................  1 2 8 

 

45. Em média, qual é a sua renda mensal? 

      Entrevistador: Caso haja mais de uma fonte, anote a soma destes valores. 

      (Atenção: valor líquido) 

      rendimento mensal                   __ __ __ __ __ 

      N.S./N.R.         8   0   0   0    8 

 

45a.Qual á a renda média mensal das pessoas que vivem nesta residência? Não 

preciso saber o valor exato, basta dizer – me o valor aproximado. 

      Entrevistador: Se o entrevistado vive sozinho e tem rendimento, repita o 

      valor informado na Q. 45. Se o entrevistado vive sozinho e não tem 

      rendimento, marque N.A. nesta questão e na Q. 45b. 

      Rendimento mensal       __ __ __ __ __ 

      N.A.         7   0   0   0   7 
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      N.S./N.R.         8   0   0   0   8 

 

45b. Quantas pessoas, incluindo o(a) Sr.(a), vivem com esse rendimento  

        familiar (do seu rendimento) 

        .................... pessoas 

97. N.A. 

98. N.S./N.R. 

46. Por favor, informe me se em sua casa / apartamento existem ou estão 

      funcionando em ordem os seguintes itens: 

      Entrevistador: Leia para o entrevistado as alternativas listadas: 

       SIM    NÃO  NS/NR 

a. Água encanada     1 2 8   

b. Eletricidade      1 2 8  

c. Ligação com a rede de esgoto   1 2 8   

d. Geladeira/congelador    1 2 8   

e. Rádio      1 2 8   

f.  Televisão      1 2 8   

g. Vídeo – cassete 1 2 8 

h.  DVD       1 2 8 

i. Computador      1 2 8  

j.  Telefone      1 2 8   

k.  Automóvel      1 2 8   

 

47. O(a) Sr.(a) é proprietário(a), aluga, ou usa de graça o imóvel  

      onde reside?  

      Entrevistador: Para cada uma das três categorias (propriedade, aluguel 
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      ou usa de graça) verifique em qual o entrevistado se enquadra. 

      Especifique apenas uma alternativa. 

1. Propriedade da pessoa entrevistada ou do casal 
2. Propriedade do cônjuge do entrevistado 
3. Alugado pelo entrevistado 
4. Morando em residência cedida sem custo para o entrevistado 
5. Outra categoria (especifique) ..................................... 
8.   N.S./N.R. 

 

48. Em comparação a quanto o(a) Sr.(a) tinha 50 anos de idade, a sua atual  

      situação econômica é: 

      Entrevistador: Leia para o entrevistado as alternativas listadas. 

      Marque apenas uma opção 

1. Melhor 
2. A mesma 
3. Pior 
8.   N.S./N.R. 

 

49. Para suas necessidades básicas, o que o(a) Sr.(a) ganha:  

      Entrevistador: Leia para o entrevistado as alternativas listadas 

      de 1 a 4. Marque apenas uma opção. 

1. Dá e sobra 
2. Dá na conta certa 
3. Sempre falta um pouco 
4. Sempre falta muito 
8.   N.S./N.R.   

                      

 

50. Observação do entrevistador: Qual é a condição da residência  

      do(a) entrevistado(a)? 

1. Ótima 
2. Boa 
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3. Ruim 
4. Péssima 
 

  

VII. SAÚDE MENTAL 

 

É bastante comum as pessoas terem problemas de memória quando 

começam a envelhecer. Deste modo, eu gostaria de lhe fazer algumas 

perguntas sobre este assunto. Algumas perguntas talvez não sejam 

apropriadas para o(a) Sr.(a), outras bastantes inadequadas. No entanto, eu 

gostaria que o(a) Sr.(a) levasse em conta que tenho que fazer as mesmas 

perguntas para todas as pessoas.  

 

51. Esta pesquisa está sendo realizada pela UFRN  – Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Eu gostaria que o(a) Sr.(a) repetisse para mim este nome e 

guardasse na memória. 

 

1. Repete UFRN ou algo próximo  

2. Não consegue/não repete/não responde  

 

52. Em que ano o(a) Sr.(a) nasceu? 

  Ano do nascimento:................................ 

1. Ano do nascimento aparentemente correto  

2. Informa ano do nascimento que: não corresponde à impressão do observador; ou é     

    inconsistente com a data anteriormente obtida; ou é obviamente errada; ou não sabe 

ou    

    fornece resposta incompleta. 

 

53. Qual é o endereço de sua casa?  

1. Informa endereço correto  

2.   Informa endereço incorreto; ou não sabe ou fornece informação incompleta  

 

54. Há quanto tempo o(a) Sr(a) mora neste endereço? 

 ..................  anos 

1. Informação sobre tempo de residência aproximadamente correto/plausível  

2. Informa tempo de residência obviamente errado, ou não sabe. 

 

55. O(a) Sr.(a) sabe o nome do atual presidente do Brasil? 

Registre:............................................................................................................ 

1. Nome do presidente correto/quase correto  

2. Informa nome incorreto ou não recorda nome do presidente  

 

56. Em que mês do ano nós estamos? 

Mês do ano:............................................................. 

1.  Mês correto  

2.  Informa incorretamente o mês ou não sabe 
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57. Em que ano nós estamos? 

Registre:............................................................. 

1.  Ano correto  

2.  Informa incorretamente o ano ou não sabe 

 

58. Eu gostaria que o(a) Sr.(a) colaborasse, fazendo alguns pequenos  

      exercícios.  

      O(a) Sr.(a) poderia colocar as mãos sobre os seus joelhos? 

      Entrevistador: Marque SIM para correto e NÃO para incorreto. 

                                   

                                                                                                         SIM     NÃO 

a.   Por favor, toque com a mão direita o seu ouvido direito              1          2 

b.   Agora com a mão esquerda o seu ouvido direito                         1          2 

c.   Agora com a mão direita o seu ouvido esquerdo                    1          2 

 

59. O(a) Sr.(a) se lembra do nome da Universidade que está realizando esta  

      pesquisa? 

 Registre:.................................................................................................... 

1. UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (ou algo próximo) 

2. Não se lembra ou fornece outros nomes  

 

Agora eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas a respeito de como o(a) 

Sr.(a) vem se sentindo ultimamente em relação a certas coisas. Eu gostaria 

de começar perguntando sobre suas últimas quatro semanas. 

 

60. O(a) Sr.(a) sentiu-se solitário(a) durante o último mês? 

1.   Sim 

2.   Não (Vá para Q.61 e marque N.A. na Q.60a.)  

3. N.S./N.R. 

 

60a. Com que freqüência o(a) Sr.(a) se sentiu solitário(a)? 

1. Sempre 

2. Algumas vezes  

7.   N.A 

8.   N.S./N.R. 

 

61. O Sr.(a) esteve preocupado durante o último mês? 

1. Sim  

2. Não (Vá para Q.62 e marque N.A. na Q.61a.) 

8.    N.S./N.R. 

 

 

 

 

 

61a. O(a) Sr.(a) esteve preocupado(a) no último mês em relação a que tipo de  

        coisa? 

        Entrevistador: após esta introdução, segue-se o complemento desta pergunta: 

- O(a) Sr.(a) diria que se preocupa em relação a quase tudo? 

Registre:...................................................................................................... 
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1. Sim  

2. Não 

7.    N.A. 

8.    N.S/N.R. 

 

62. O(a) Sr.(a) tem alguma dificuldade para dormir? 

      Entrevistador: Se o entrevistado não tem dificuldade para dormir, marque NÃO    

      na opção “a” e N.A. na opção “b”. Se ele tiver dificuldade em dormir, continue     

      a questão, sondando, como se segue: 

 - O que impede o(a) Sr.(a) de dormir ou lhe faz acordar no meio da noite? 

 - O que é que o(a) Sr.(a) fica pensando quando está acordado na cama? 

 - O(a) Sr.(a) tem problema em dormir porque se sente tenso(a) ou 

preocupado(a)? 

 - Ou porque o(a) Sr.(a) se sente deprimido(a)? 

 - Ou devido a outras razões? 

                        SIM   NÃO   NA   

NS/NR 

a. Dificuldade para dormir                                                   1       2                  

8 

b. Dificuldade para dormir devido a preocupação ou 

    ansiedade, depressão ou pensamento depressivo           1       2       7         8 

 

63. O(a) Sr.(a) teve dor de cabeça no mês passado? 

1. Sim  

2. Não  

8.   N.S./N.R. 

 

64. O(a) Sr.(a) tem se alimentado bem no último mês? 

1.   Sim  (Vá para Q.65 e marque N.A. na Q.64a.) 

2.   Não  

8.   N.S./N.R. 

 

64a. Qual é o motivo do(a) Sr.(a) não estar se alimentando bem? 

   Registre:................................................................................................... 

1. Não tem se alimentado bem por falta de apetite ou por estar deprimido(a)       

    preocupado(a)/nervoso(a) 

2.  Outras razões 

7.   N.A. 

8.   N.S./N.R. 

 

65. O(a) Sr.(a) sente que está ficando mais lerdo(a) ou com menos energia? 

1.   Sim 

3. Não (Vá para Q.66 e marque N.A. nas Qs.65a., 65b. e 65c.) 

8.   N.S./N.R. 

 

65a. Em alguma hora do dia o(a) Sr.(a) se sente mais lerdo(a) ou com menos  

        energia? 

3. Mais lerdo(a), com menos energia no período da manhã 

4. Mais lerdo(a), com menos energia em outros períodos do dia ou não especifica 

período determinado. 
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7.   N.A. 

8.   N.S./N.R. 

 

65b. No último mês o(a) Sr.(a) tem estado com menos energia ou como de  

        costume? 

1. Com menos energia 

2. Como de costume ou com mais energia 

7.   N.A. 

8.   N.S./N.R. 

 

65c. Atualmente o(a) Sr.(a) sente falta de energia para fazer suas coisas no            

        seu dia-a-dia?  

1. Sim, sinto falta de energia 

2. Não, não sinto falta de energia 

7.   N.A. 

8.   N.S./N.R. 

 

66. Durante o último mês o(a) Sr.(a) se sentiu mais irritado(a)/zangado(a) do  

      que de costume? 

1. Sim  

2. Não 

8.   N.S./N.R. 

 

67. O(a) Sr.(a) sai de casa sempre que precisa ou quer sair? 

1. Sim (Vá para Q.68 e marque N.A. na Q.67a.) 

2.   Não  

8.   N.S./N.R. 

 

67a. Como o(a) Sr.(a) se sente a respeito? 

   Registre: ......................................................................... 

1. Fica chateado(a)/ aborrecido(a) 

2. Não fica chateado(a)/ aborrecido(a) 

7.   N.A. 

8.   N.S./N.R. 

 

Agora mais algumas perguntas rápidas sobre como o(a) Sr.(a) se sente: 

 

68. O(a) Sr.(a) tem se sentido triste ou deprimido(a) durante o último mês? 
1.   Sim  

2.   Não (Vá para Q.69 e marque N.A. nas Qs.68a., 68b. e 68c.) 

8.   N.S./N.R. 

 

68a. O(a) Sr.(a) tem se sentido desta maneira por um período de apenas          

        poucas horas (ou menos) ou este estado se mantém por mais tempo? 

1.   Triste ou deprimido(a) por um período maior que poucas horas  

2.   Triste ou deprimido(a) por um período de poucas horas ou menos 

7.   N.A. 

8.   N.S./N.R. 

 

68b. Quando o(a) Sr.(a) está se sentindo triste ou deprimido(a) a que horas          
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        do dia o(a) Sr.(a) se sente pior? 

1.  Pior no início do dia 

2.  Pior em outros períodos ou em nenhum período particular 

7.  N.A. 

8.  N.S./N.R. 

 

68c. O(a) Sr.(a) tem sentido vontade de chorar? 

        Entrevistador: Em caso afirmativo pergunte: o(a) Sr.(a) chorou no último      

        mês? em caso negativo, anote a resposta Não. 

 Registre: ................................................................................. 

1.  Sim 

2.  Não 

7.  N.A. 

8.  N.S./N.R. 

 

69. Alguma vez durante o mês o(a) Sr.(a) sentiu que viver não valia a pena? 

1. Sim  

2.   Não (Vá para Q.70 e marque N.A. nas Qs.69a. e 69b.) 

8.   N.A. 

 

69a. No último mês o(a) Sr.(a) alguma vez sentiu que seria melhor estar  

        morto(a)? 

1. Sim 

2. Não (Vá para Q.70 e marque N.A. na Q.69b.) 

3. N.A. 

4. N.S./N.R. 

 

69b. O(a) Sr.(a) pensou em fazer alguma coisa para acabar com sua vida? 

        Entrevistador: Em caso negativo marque resposta 1, caso afirmativo, pergunte: 

a. Com que freqüência o(a) Sr.(a) teve este pensamento?  

b. O que o(a) Sr.(a) pensou em fazer para acabar com sua vida? 

c. O(a) Sr.(a) chegou a tentar acabar com sua vida? 

1.  Rejeita suicídio  

2.  Apenas pensamentos suicidas 

3.  Considerou seriamente um método de suicídio mas não o pôs em prática  

4.  Tentou suicídio  

7.   N.A. 

8.   N.S./N.R. 

 

70. O(a) Sr.(a) tem algum arrependimento em relação aos anos anteriores da  

      sua vida? 

      Entrevistador: Caso negativo marque resposta 0, caso afirmativo pergunte:    

      Existe alguma coisa que o(a) Sr(a) se culpa? O que? O(a) Sr.(a) pensa   

      bastante no assunto? 

      Registre: 

0. Sem arrependimento 

1. Arrepende-se mas não se culpa  

2. Arrepende-se, culpa-se mas atualmente não pensa no assunto 

3. Arrepende-se, culpa-se e pensa bastante sobre o assunto 

8.   N.S./N.R. 
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71. Quando o(a) Sr.(a) olha para o futuro, como o(a) Sr.(a) se sente, quais são  

      as suas expectativas para o futuro? 

1.   Menciona expectativas e pensa no futuro  

2.   Não menciona expectativas mas também não refere a nenhuma afirmação  

      negativa 

3.   O futuro é descrito negativamente ou amedrontador ou insuportável 

8.   N.S./N.R.  

 

72. Atualmente o(a) Sr.(a) sente que perdeu o interesse ou a satisfação pelas  

      coisas? 

1. Sim  

2. Não (Vá para Q.73 e marque N.A. na Q.72a.) 

8.   N.S./N.R. 

 

72a. O que o(a) Sr.(a) acredita ser a causa disto? 

        AVERIGUAR: isso é por que o(a) Sr.(a) tem se sentido doente,     

        deprimido(a) ou nervoso(a)?  

1. Perda de interesse causada por depressão/nervosismo  

2. Perda de interesse causada por outros motivos 

7.   N.A.  

8.   N.S./N.R. 

 

73. De um modo geral, o(a) Sr.(a) se sente feliz nos dias atuais? 

1. Sim  

2. Não 

9. N.S./N.R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. NECESSIDADES E PROBLEMAS QUE AFETAM O ENTREVISTADO 

 

74. Atualmente (da lista abaixo), quais são as suas principais necessidades ou    

      carências? 

      Entrevistador: Leia para o entrevistado todas as perguntas e marque as   

      alternativas correspondentes. 

       SIM          NÃO         NS/NR 

a. Carência econômica              1            2  8 

b. Carência de moradia      1            2  8 

c. Carência de transporte      1            2  8 

d. Carência de lazer       1            2  8 

e. Carência de segurança      1            2  8 

f. Carência de saúde        1            2  8 

g. Carência de alimentação      1            2  8 
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h. Carência de companhia e contato pessoal    1            2  8 

 

75. Para finalizar esta entrevista, eu gostaria que o(a) Sr.(a) me informasse  

      qual o problema mais importante do seu dia-a-dia. 

      Entrevistador: Anote apenas uma alternativa 

00. Entrevistado(a) não relata problemas importantes 

01. Problema econômico  

02. Problema de saúde (deterioração da saúde física ou mental) 

03. O medo da violência 

04. Problema de moradia 

05. Problema  de transporte 

06. Problemas familiares (conflitos) 

07. Problemas de isolamento (solidão) 

08. Preocupação com filhos/netos  

09. Outros problemas (especifique)........................................................................ 

98.    N.S/N.R. 

 

 

 Muito obrigado(a) pela sua colaboração. 

 O(a) Sr.(a) tem alguma pergunta que gostaria de fazer? 

 O(a) Sr.(a) gostaria de acrescentar alguma coisa a mais sobre o que já  

mencionou? 

 

 Entrevistador: registre a resposta do entrevistado aqui 

 

 

IX. AVALIAÇÃO DO ENTREVISTADOR 

Estas perguntas deverão ser respondidas pelo entrevistador imediatamente 

após deixar a residência do(a) entrevistado(a) 

1. Tempo de duração da entrevista (especifique) 

..................minutos 

 

2. No geral, as respostas são confiáveis? 

1. Sim  

2. Não 

 

3. No geral, o(a) entrevistado(a) entendeu as perguntas formuladas? 

1. Sim  

2. Não 

 

4. Qual foi a reação do entrevistado com a entrevista: 

1. Positiva  

2. Negativa 

 

5. Durante a entrevista, havia alguma outra pessoa presente: 

1. Sim  

2. Não (Vá para Q.6 e marque N.A. nas Qs.5a. e 5b.) 

 

5a. Você diria que a presença de uma outra pessoa afetou a qualidade da  

      entrevista em algum aspecto importante? 
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1. Sim  

2. Não 

7.   N.A. 

 

5b. Que efeito a presença desta pessoa teve na qualidade da entrevista? 

1. Positiva  

2. Negativa 

7.   N.A. 

 

6. Por favor, faça alguma outra observação sobre a entrevista que você julga 

importante.  
 

      Entrevistador: POR FAVOR, LEIA E ASSINE SEU NOME  

      Eu reli o questionário após a entrevista e certifico que todas as respostas às           

      perguntas formuladas foram anotadas de acordo com as respostas dadas pelo      

      entrevistado e que todas as colunas e espaços que requerem preenchimentos     

      foram completados de acordo com as instruções recebidas. Eu me  

      comprometo a manter sob estrita confidencialidade o conteúdo das perguntas,  

      das respostas e dos comentários do entrevistado, como também sua    

      identidade. 

  

 NOME DO ENTREVISTADOR 

 

 

 DIA   MÊS   ANO 

 

 

 NOME DO SUPERVISOR 

 

 

 SEXO DO ENTREVISTADOR  

1. Masculino  

2. Feminino  

 

IDADE DO ENTREVISTADOR  

............... ANOS  

 

ASSINATURA DO ENTREVISTADOR 

 

 __________________________________________________________________  
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ANEXO B 

 

ROTEIRO DE ANÁLISE DO BOAS  

 

I. INTRODUÇÃO 
 

Boas é um questionário funcional multidimensional desenvolvido para a população 

idosa, baseado em outros instrumentos que encontram padrões aceitáveis de validade 

e confiabilidade, como os questionários PAHO, CARE e OARS. 

 

II. SEÇÕES DO QUESTIONÁRIO  
 

O questionário é dividido em nove seções. Juntas, estas seções objetivam assegurar 

informações sobre as principais características, necessidades e problemas da 

população idosa de um grande centro urbano. Cada seção específica pretende 

explorar com alguma profundidade as áreas consideradas importantes devido ao seu 

impacto nos padrões de vida do grupo etário em estudo.  

As seções de I a VIII contém perguntas dirigidas ao entrevistado. Existem muitas 

perguntas ao longo das seções que são subdivididas em perguntas relacionadas. Na 

seção IX as perguntas são dirigidas ao entrevistador e devem ser respondidas ao final 

da pesquisa. 

 

Seção I: Informações Gerais (margens amarelo-claros – perguntas de 1 a 10) 

Esta seção do questionário destina-se a obter informações sobre o sexo, idade, 

naturalidade, grau de instrução e estado conjugal do idoso, composição geral do lar 

que ele(a) vive, e nível geral de satisfação em relação à sua vida. A informação obtida 

fornecerá uma idéia geral da situação pessoal e doméstica da pessoa idosa permitindo 

relacionar-se características demográficas com possíveis problemas de saúde a serem 

investigados na seção seguinte. 

 

Seção II: Saúde Física (margens bege – perguntas 11 a 24)  

Na seção saúde física incluem-se perguntas com o sentido de verificar a opinião do 

entrevistado em relação ao seu estado geral de saúde, como este se compara com os 

últimos anos de sua vida e com outras pessoas de sua faixa etária; seus maiores 

problemas de saúde, e como estes podem afetar seus padrões habituais de atividade. 

São incluídas também perguntas sobre problemas específicos que afetam os padrões 

funcionais do idoso.  



225 

 

 

Seção III: Utilização de Serviços Médicos e Dentários (margem salmão – perguntas 25 

a 31) 

O propósito desta seção é obter informações quanto ao conhecimento, direitos, uso e 

grau de satisfação por parte do idoso em relação a vários tipos de serviços médicos. 

As informações obtidas darão uma indicação da saúde do idoso, das instituições e 

serviços que ele faz uso, dos problemas em ter atendidas suas necessidades médicas 

e dentárias, e de possíveis deficiências institucionais ou de programas que exigem 

atenção. São incluídas também perguntas destinadas a verificar a ajuda ou a 

assistência que a pessoa idosa pode obter, na área da saúde, de sua família ou de 

outros. Incluem-se perguntas relativas aos tipos de ajuda e/ou apoio utilizados pelo 

idoso, seus hábitos de consumo de medicamentos e as dificuldades para adquiri-los. 

Por fim, há uma pergunta relativa à freqüência com que nos últimos três meses 

utilizou-se dos serviços médicos e dentários. 

 

Seção IV: Atividades da vida diária (AVD) (margem rosa – 32 a 35a.) 

Esta seção inclui um total de seis perguntas. A primeira compreende um total 
de quinze itens que, juntos, indicam graus relativos de autonomia funcional na 
execução das atividades do dia-a-dia. As outras são voltadas para a verificação 
de assistência real ou potencial nessas atividades identificando a pessoa que 
mais ajuda o entrevistado. Assim, pode ser feita uma pesquisa do grau de 
dependência e relativa adaptabilidade do idoso com o seu ambiente físico e 
social. Também há perguntas que visam a verificar sua participação social, as 
atividades domésticas e comunitárias e o grau de satisfação com as mesmas. 
 

Seção V: Recursos Sociais (margens lilases – perguntas de 36 a 41) 

As perguntas nesta seção objetivam avaliar vários aspectos e dimensões de 

satisfação do idoso nas suas relações com família e vizinhos, os tipos de ajuda e/ou 

assistência recíprocas, o grau de interação familiar e comunitária e/ou de isolamento. 

 

Seção VI: Recursos Econômicos (margens azuis – perguntas de 42 a 50) 

O propósito desta seção é obter informações sobre a situação de 

trabalho/aposentadoria do idoso. Assim, destina-se a mostrar o tempo em que esteve 

vinculado ao mercado de trabalho, sua condição atual frente ao mesmo, a 

regularidade e a fonte de renda atual; o padrão de renda recebida, a participação 

dessa renda na manutenção doméstica. Incluem-se perguntas relativas às condições 

de conforto doméstico e ao tipo de ocupação do imóvel. Por fim, há perguntas que 

buscam a comparação de renda atual com a dos anos anteriores e o grau de 

satisfação do idoso em relação às suas necessidades básicas supridas pela sua 

renda.  
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Seção VII: Saúde Mental (margens verdes – perguntas de 51 a 73) 

Esta seção inclui perguntas destinadas a detectar, no quadro de saúde mental do 

idoso, os casos de depressão e demência. Todas as perguntas são completamente 

estruturadas, e o entrevistador não precisa fazer avaliações pessoais. Pontos de 

cortes foram desenvolvidos para indicar a presença de “casos” (“suspeitos”). 

 

Seção VIII: Necessidades e Problemas que afetam o Entrevistado (margens verde-

limão – perguntas 74 e 75) 

Esta seção inclui perguntas destinadas a fornecer uma indicação mais específica dos 

tipos de necessidades que o idoso experimenta em sua vida diária, a extensão em que 

essas necessidades se verificam, e os problemas que ele considera mais importantes. 

Fornecerá também informações sobre a relação entre as atitudes do idoso e as 

condições objetivas em que ele vive. 

 

Seção IX: Avaliação do Entrevistador (margem cinza – itens 1 a 6) 

Esta seção do questionário inclui perguntas que devem ser respondidas pelo 

entrevistador no final da entrevista. Essas informações possibilitarão que se avalie a 

confiabilidade das informações obtidas do entrevistado.  

I. INFORMAÇÕES GERAIS  
Pergunta Descrição 

1. Sexo 
2. Idade 
3. Nacionalidade 
3a.  Naturalidade 

4. Tempo de moradia na cidade  
5. Alfabetização 
5a. Educação formal  

6. Estado conjugal  
6a. Tempo em que está casado ou morando junto 

6b. Idade do cônjuge 

7.   Número de filhos  

8.   Número total de pessoas que moram com o entrevistado  

8a. Com quem mora o entrevistado  

   9.   Satisfação com a vida 

   9a.  Motivos da insatisfação com a vida 
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   10.  (Observação do entrevistador: confirmação da idade)  

 

Propósito /Uso 

Classifica a população estudada através do sexo. 

 

Indica a distribuição etária.  

 

Indica o país onde nasceu 

 

Indica, para os brasileiros natos, a unidade da federação onde nasceu. 

 

Indica o tempo de moradia do entrevistado na cidade onde está se realizando a 

pesquisa. Usado como indicador do grau de adaptação. 

 

Verifica se o entrevistado sabe ler e escrever; usado para determinar o status sócio-

econômico.  

 

Indica o nível de escolaridade; usado para determinar o status sócio-econômico. 

 

Classifica a população estudada pelo estado conjugal; usado para caracterizar o grupo 

familiar.  

 

Indica o tempo em que o entrevistado está casado ou morando junto; situa a 

estabilidade de laços familiares do entrevistado. 

 

Indica o número de filhos que o entrevistado teve.  

 

Usado para avaliar o ambiente social imediato que cerca o entrevistado; indicador da 

integração social/familiar. 
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Indica a situação familiar imediata; usado como indicador da integração social / 

familiar.  

 

Usado como indicador da satisfação pessoal com o estilo e qualidade de vida; usado 

como indicador do grau de adaptação do entrevistado ao seu ambiente geral. 

 

Determina o principal motivo que afeta a satisfação do entrevistado em relação à sua 

vida; usada para detectar a existência de problemas comuns/especiais. 

 

Avaliação pelo entrevistador, da idade mencionada pelo entrevistado. (Informação 

para uso da Seção de Saúde Mental). 

 

II. SAÚDE FÍSICA 
Pergunta Descrição  

 

11.   Estado pessoal de saúde  

12.   Comparação da saúde atual com os últimos cinco anos  

13.   Comparação da saúde pessoal com a de outras pessoas idosas  

14.   Existência de um problema de saúde  

14a. Principais problemas de saúde que afetam o entrevistado 

14b. Tempo de duração do problema 

14c. Impacto do problema de saúde em atividades necessárias / desejadas 

15.   Existência de problemas específicos de mobilidade  

15a. Tratamento, reabilitação ou terapia para aqueles problemas de saúde. 

16.   Queda nos últimos três meses 

16a. Pode se levantar sozinho do chão 

16b. Tempo que ficou no chão até receber ajuda 

17.   Acuidade visual  

17a. Impacto dos problemas de visão e suas conseqüências em atividades 

necessárias 

          desejadas 
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18.   Problemas de audição 

18a. Problemas de audição e suas conseqüências 

19.   Estado dos dentes 

20.  Dentes que faltam 
21.   Uso de próteses dentárias 

22.   Problemas 

23.   Perda acidental de urina 

23a.  Freqüência com que isso ocorre 

24.    (Observação do entrevistador: sinais de incontinência) 

 

Propósito / Uso 

Indica a percepção do entrevistado em relação ao seu verdadeiro estado de saúde; 

indicador relativo do bem-estar e da satisfação pessoal. 

 

Verifica a percepção do entrevistado em relação com a sua saúde atual. Indicador 

relativo do estado de saúde atual em comparação com os últimos 5 anos. 

 

Usado para determinar o nível de satisfação com o estado pessoal de saúde; indica a 

percepção do entrevistado quanto ao relativo estado de saúde de seu grupo externo 

de referência. 

 

Indica a percepção do entrevistado quanto a existência de problemas de saúde. 

 

Usado para determinar os principais problemas que afetam o entrevistado. 

 

Indica o grau de cronicidade das doenças mencionadas. 

 

Indica se há dificuldade causada pelo problema de saúde no desempenho de 

atividades necessárias ou desejadas. 
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Indica os problemas dos membros superiores- inferiores que impedem a locomoção. 

Usado para de estimar o grau relativo de autonomia funcional. 

 

Determina se o entrevistado recebeu algum tratamento, reabilitação ou terapia para os 

problemas de saúde descritos nas perguntas 15 a-c. 

 

Indica o grau de debilidade física do entrevistado 

 

Indica junto à questão anterior a intensidade deste problema. 

 

Indica o grau de dependência e isolamento do entrevistado. 

 

Indica a percepção do entrevistado sobre o estado de sua visão; usado para avaliar 

relativo estado de saúde. 

 

Determina se a visão do entrevistado o impede de se engajar em atividades 

necessárias ou desejadas. 

 

Indica a percepção do entrevistado sobre sua audição; usado para avaliar relativo 

estado de saúde. 

 

Determina se os problemas de audição do entrevistado o impedem de se engajar em 

atividades necessárias ou desejadas. 

 

Indica a percepção do entrevistado sobre o estado de seus dentes. 

 

Determina se o entrevistado tem falta de dentes; estimativa grosseira dos dentes que 

faltam. 

 

Determina se o entrevistado usa ou não próteses dentárias. 
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Determina a extensão com que os problemas dentários dificultam a mastigação. 

 

Verifica o controle esfincteriano do entrevistado; indicação grosseira se o entrevistado 

sofre de incontinência urinária. 

 

Indica o grau de severidade da incontinência urinária. 

 

Identifica a possível omissão do entrevistado em relação às questões 23 e 23a.  

 

III. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DENTÁRIOS  
 

Pergunta Descrição  

25.   Fonte de cuidados em caso de doença 

25a. Tipo de dificuldade ao acesso médico  

26.   Satisfação com os serviços médicos  

26a. Problemas mais importantes no uso dos serviços médicos  

27.   Fonte de cuidados dentários  

27a. Tipo de dificuldade ao acesso odontológico 

28.e 28a. Freqüência de uso dos serviços médico-odontológicos  

29.e 29a. Uso e necessidade de ajudas / apoios   

30.   Uso regular de medicamentos 

30a. Tipo de medicamento utilizado      

30b. Prescrição dos medicamentos utilizados  

30c. Problemas na obtenção de medicamentos usados regularmente  

31 . Assistência individual em caso de doenças ou incapacidade  

 

Propósito/Uso  

Determina a quem o entrevistado recorre em caso de doença; juntas, as informações 

indicam a quem o idoso recorre em busca de cuidados. 
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Identifica o tipo de dificuldade que o entrevistado tem para buscar cuidados médicos. 

 

Determina o grau de satisfação do entrevistado em relação aos serviços médicos 

utilizados. 

 

Identifica os tipos de problemas que afetam o uso dos serviços pelo entrevistado; 

juntas, as informações indicam áreas problemáticas comuns e passíveis de 

intervenção e inovações  institucionais. 

 

Identifica a fonte de serviços de cuidados dentários; juntas, as informações indicam 

extensão de cuidados profissionais recebidos pela população idosa. 

 

Identifica o tipo de dificuldade que o entrevistado tem para buscar cuidados dentários. 

 

Determina se o entrevistado utilizou os serviços médicos nos últimos 3 meses e quais 

serviços ele utilizou mais de uma vez. 

 

Determina os tipos de ajuda e/ou apoio usados pelo entrevistado e aqueles que 

necessita mas não têm; juntas, as informações indicam os padrões de ajuda/apoios 

entre a população idosa e identifica as áreas de deficiência. 

 

Determina se o entrevistado faz uso ou está tomando remédios; quais os 

medicamentos utilizados e verifica se os remédios foram prescritos por um médico. 

 

Determina o problema do entrevistado em obter remédios que usa; juntas, as 

informações indicam a natureza dos problemas e as áreas deficitárias. 

 

Usada para determinar se o entrevistado tem uma pessoa que cuide dele em caso de 

doença; identificação dessa pessoa; juntas, as informações indicam até que ponto a 

família é um importante fornecedor de cuidados da saúde e com que  suporte de 

cuidados  pode contar o entrevistado no caso de perda momentânea ou permanente 

de sua  capacidade de autocuidar-se. 
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IV. ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA  

Pergunta Descrição  
32 a-o. Atividades do dia-a-dia  

32a. Saídas distantes de casa, utilizando um transporte  

32b. Dirigir um automóvel 

32c. Sair perto de casa  

32d. Preparo de refeições  

32e. Ingestão de alimentos  

32f. Tarefas domésticas  

32g. Ingestão de medicamentos  

32h. Vestir/despir-se  

32i. Pentear-se 

32j. Andar em superfície plana  

32k. Subir/descer escadas  

32l. Deitar/levantar da cama  

32m.Tomar banho ou lavar-se 

32n. Cortar as unhas dos pés 

32o. Usar o banheiro quando necessário  

33.e 33a.  Disponibilidade de ajuda com as tarefas diárias e identificação de quem 

ajuda  

34 a-r. Atividades sócio-culturais e manuais  

34a. Ouvir rádio  

34b. Assistir à televisão  

34c. Ler jornais  

34d. Ler revistas ou livros  

34e. Receber visitas 

34f.  Freqüentar cinemas, teatros, concertos   

34g. Andar pelo bairro  

34h. Freqüentar serviços religiosos  

34i.  Freqüentar eventos desportivos  
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34j.  Participação em eventos desportivos 

34k. Ir às compras  

34l.  Sair para visitar amigos 

34m.Sair para visitar parentes  

34n. Sair para passeios longos 

34o. Participar de encontros sociais e/ou comunitários  

34p. Costurar, bordar, tricotar  

34q. Interesse por um hobby 

34r. Outros 

35.  Satisfação com atividades desempenhadas nas horas livres 

35a.Motivos para insatisfação com atividades executadas nas horas livres 

 

IX. Propósito/Uso 
Cada pergunta se relaciona a uma importante atividade diária e destina-se a 

determinar se o entrevistado pode desempenhá-la sem ajuda ou não consegue 

desempenhá-la. Juntas, essas perguntas possibilitam determinar níveis relativos de 

autonomia funcional e estabelecer diferenciações entre a população entrevistada. 

 

Usada para avaliar a capacidade de saída a locais distantes de sua casa, utilizando os 

meios de transporte mais comuns que exigem esforço substancial. 

  

Usada para avaliar a capacidade de dirigir um automóvel; indicador de autonomia para 

deslocamentos mais distantes de casa.   

 

Usada para avaliar a capacidade de sair para visitas, compras ou passeios a locais 

próximos. 

 

Usada para avaliar a capacidade de preparar refeições. 

 

Usada para avaliar a capacidade de ingerir alimentos/refeições. 
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Usada para avaliar a capacidade de desempenhar tarefas domésticas (limpar chão, 

empurrar ou levantar objetos pesados, etc.). 

 

Usada para avaliar a capacidade de tomar remédios de uso regular. 

 

Usada para avaliar a capacidade de vestir e tirar roupas  

 

Usada para avaliar a capacidade de manejar os instrumentos para pentear os cabelos. 

 

Usada para avaliar a capacidade de se mover de um lugar para o outro 

(especialmente dentro de casa) com o mínimo de dificuldade. 

 

Usada para avaliar a capacidade de se mover de um lugar para outro sob condições 

difíceis. 

 

Usada para avaliar a mobilidade em deitar e levantar da cama. 

 

Usada para avaliar a capacidade funcional em tomar banho ou lavar-se. 

 

Usada para avaliar a capacidade de cuidar das unhas dos pés, o que requer esforço 

físico substancial. 

 

Usada para avaliar a capacidade de usar o banheiro indicando problemas de 

incontinência. 

 

Avalia a disponibilidade ou a falta de ajuda para executar as atividades diárias e 

identifica a pessoa que ajuda nessas tarefas. 

 

Cada pergunta se refere a uma atividade sócio cultural ou alguma que exija certo grau 

de regulares interesse pessoal e destreza manual de parte do entrevistado. Determina 

uma estimativa de padrões de comportamento e atividade social.  
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Indicador de exposição a meios de comunicação de massa e culturais; usada para 

avaliar o grau de isolamento. 

 

Idem. 

 

Idem; indicador geral de instrução. 

 

Idem; indicador geral de instrução. 

 

Indicador de atividade, participação e integração social. 

 

Indicador de participação em atividades culturais e recreativas. 

 

Indicador de mobilidade funcional; usada como um indicador grosseiro de integração 

com a vizinhança e sensação de segurança física. 

 

Indicador de atividade religiosa. 

 

Indicador de atividade e integração social. 

 

Indicador de atividade e integração social. 

 

Indicador de autonomia funcional. 

  

Indicador de autonomia funcional e de atividades de integração social.  

 

Indicador de autonomia funcional e de atividade e integração familiar e/ou social. 

 

Indicador de autonomia funcional e de participação e integração social. 
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Indicador de atividade, participação e integração social e/ou comunitária. 

 

Indicador de interesse e capacidade de se envolver em atividades que requeiram 

destreza manual.  

 

Indicador de interesse e capacidade para desenvolver uma atividade específica. 

 

Reservado às atividades não mencionadas. 

 

Determina o grau de satisfação do entrevistado com atividades praticadas nas horas 

livres; indicador de adaptação ao meio ambiente social imediato. 

 

Determina os principais motivos pelos quais o entrevistado está insatisfeito com suas 

atividades de lazer. 

 

 

V. RECURSOS SOCIAIS  
Pergunta Descrição  

36. Satisfação no relacionamento com amigos ou membros da família que moram com 

o entrevistado 

37. Assistência fornecida ao entrevistado pela família 

38. Assistência fornecida à família pelo entrevistado  

39. e 40. Satisfação com relação a amigos e vizinhos 

41. Visitas recebidas 

 

Propósito/Uso 

Determina o grau de insatisfação do entrevistado em seu relacionamento com as 

pessoas com quem mora; usada com indicador de atividade e integração familiar. 
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Determina o tipo de ajuda ou assistência fornecida ao entrevistado pelo seu grupo 

familiar; indicador de isolamento ou de integração familiar; usada para avaliar o 

passível uso da família como provedora de assistência. 

 

Determina o tipo de ajuda ou assistência fornecida pelo entrevistado ao seu grupo 

familiar; indicador grosseiro de legitimidade do papel do idoso na família.  

 

Determina o nível de satisfação do entrevistado em suas relações de amizade e de 

vizinhanças; usada como indicador de atividade e de integração social. 

 

Determina o relativo grau de interação com o meio ambiente social.            

 

VI. RECURSOS ECONÔMICOS  
Pergunta Descrição   

42.  Ocupação principal durante a vida  

42a. Tempo de trabalho 

43.   Se trabalha atualmente  

43a. Idade em que parou de trabalhar  

44.   Fonte de renda  

45.   Renda pessoal mensal 

45a. Renda mensal do grupo familiar 

45b. Números de pessoas dependentes da renda familiar total 

46 a-k. Comodidades dentro da casa do entrevistado  

47.   Condição de moradia  

48.  Comparação da situação financeira atual com a de 50 anos de idade.  

49 . Situação financeira e satisfação das necessidades básicas  

50.  (Observação do entrevistador) Condição da moradia  

 

Propósito/Uso 

Indicador de status social do entrevistado durante a maior parte da vida. 

 



239 

 

Associada a questão anterior e à seção II, serve como indicador de possíveis causas 

de doenças ocupacionais.  

 

Identifica o número de pessoas no mercado de trabalho. 

 

Identifica a idade que o entrevistado deixou o mercado de trabalho.  

. 

Determina o número e a natureza das fontes de renda regulares. 

 

Determina o nível de renda pessoal; identifica os diferentes níveis de renda pessoal 

entre a população pesquisada. 

 

Determina o peso da renda individual em relação à renda total recebida pelo grupo 

familiar. 

 

Identifica o número de pessoas sustentadas pela renda familiar; usada para 

determinar níveis diferentes de renda por grupo familiar e per capita; avaliação 

relativa da situação financeira do grupo familiar.  

 

Cada pergunta se refere a uma facilidade (em operação) considerada importante para 

assegurar ao entrevistado um ambiente físico adequado e bem estar social; a 

presença ou ausência de algumas dessas facilidades é um indicador geral de 

isolamento/integração social, status sócio econômico e qualidade de vida. 

 

Permite distinção entre proprietários, inquilinos e usuários de moradias; indicador 

grosseiro do status sócio-econômico do entrevistado. 

 

Usada para determinar o nível de satisfação com a situação financeira atual; 

comparada com a situação econômica aos 50 anos de idade.  

 

Usada para determinar se a situação financeira pessoal permite ao entrevistado suprir 

suas necessidades básicas. 
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O entrevistador deve verificar as condições de moradia do entrevistado e classificá-la 

nas categorias propostas. 

 

VII. SAÚDE MENTAL 

Pergunta Descrição 
51 a 59. Perguntas relacionadas à avaliação da memória e do senso de orientação do 

entrevistado 

 

60 a 73. Perguntas relacionadas à sintomatologia dos quadros depressivos  

 

Propósito/Uso  
Fornece indicadores de casos de demência de acordo com scoring do manual BOAS. 

 

Fornece indicadores de quadro de depressão de acorda com scoring do manual 

BOAS. 

 

VIII. NECESSIDADES E PROBLEMAS QUE AFETAM O ENTREEVISTADO 

Pergunta Descrição 
74 a-h Satisfação das necessidades básicas 

 

75. Problema mais importante percebido pelo entrevistado 

 

Propósito/Uso 
Cada pergunta se refere a uma necessidade básica (economia, de moradia, de 

transporte, de lazer, de segurança, de saúde, de alimentação, de companhia e contato 

pessoal) indicador usado para avaliar os tipos de necessidade/carência percebidas 

pelo entrevistado. 

 

Identifica o principal problema que está afetando o entrevistado em sua vida diária; 

essa informação fornece uma indicação dos problemas críticos que afetam o 

entrevistado; avaliação de áreas problemáticas e comuns. 

 

IX. AVALIAÇÃO DO ENTREVISTADOR 

Pergunta Descrição  
1-6 Avaliação geral da entrevista pelo entrevistador  
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Propósito/Uso 
Verifica a confiabilidade das informações obtidas do entrevistado. 

 

I. INTRODUÇÃO  
Para assegurar que os dados reunidos serão comparáveis, é imperativo que a 

pesquisa seja conduzida segundo procedimentos uniformes. Essas instruções devem 

ser seguidas na condução da pesquisa de modo a garantir que a abordagem de coleta 

dos dados seja adequada. O trabalho realizado pelo grupo de entrevistadores é de 

importância estratégica para se alcançar os objetivos do projeto. Assim, essas 

instruções e procedimentos devem ser seguidos sistematicamente durante o processo 

de coleta de dados. Em projetos como esses, não há lugar para improviso. Em caso 

de dúvidas ou problemas que não podem ser resolvidos com a consulta a este 

manual, consulte o supervisor do projeto. 

 

II. DIRETRIZES PARA CONDUZIR A ENTREVISTA 
Esta seção contém uma descrição detalhada, etapa por etapa, de como conduzir uma 

entrevista.  

 

1. COMEÇANDO A ENTREVISTA 
 

As seguintes orientações devem ser observadas: 

 

1. Diga ao entrevistado seu nome e da instituição que representa. Tenha à mão o 
cartão de 

identidade e a cópia da carta oficial de apresentação. 

2. Fale ao entrevistado sobre o projeto em geral e sobre a importância de sua 
colaboração. 

Tenha em mente informações claras sobre o estudo para que você possa explicá-lo de 

maneira a estimular seu interesse e cooperação. 

3. Assegure ao entrevistado que suas respostas são confidencias. Explique que suas 
respostas serão codificadas e apresentadas de forma unicamente estatística. 
Ninguém alheio à pesquisa jamais verá seu nome ou ligará seu nome a suas 
respostas. Seu nome jamais será, de modo algum, identificado com qualquer 
análise de dados. 

4. Diga ao entrevistado como ele foi escolhido, caso ele o pergunte. É importante que 
o entrevistado compreenda que ele é parte de um estudo sobre a população idosa 
na sua cidade e que foi escolhido ao acaso. 

5. Tente já estar dentro da casa e sentado antes de começar a entrevista. Tente não 
fazer perguntas que induzam a uma resposta negativa. Por exemplo, não 
pergunte: “Posso entrar?”; em vez disso diga: “Eu gostaria de entrar e conversar 
com o(a) Sr.(a).” Se o entrevistado lhe der alguma razão para que você não entre, 
não force uma decisão; comece a entrevista. 
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6. Esteja preparado para responder perguntas. Quase sempre há perguntas que 
exigem respostas à porta antes que você receba permissão de entrar.  

7. Uma vez dentro de casa, tente evitar platéia. É necessário gentileza e tato para 
obter privacidade, mas é importante que você tente. Sugira frases como: 
“Poderíamos ir para algum outro cômodo pois assim não interferiremos no 
programa (TV ou rádio) (ou atividades) que as outras pessoas aqui estão 
assistindo (fazendo).” “Se eles nos desculparem, talvez pudéssemos ir para outro 
cômodo. A entrevista irá mais rápido e poderemos voltar logo.” 
“Creio que você preferiria responder algumas perguntas a sós. Poderíamos ir para 

outro cômodo? 

“Nos casos em que a entrevista tem que ser conduzida numa casa de um só 

cômodo, tente, se possível, conseguir algum grau de privacidade. Deve ser 

lembrado que privacidade em si não é a chave; importante é assegurar uma 

atmosfera propícia a um diálogo relaxado e aberto com o entrevistado. Se ele 

manifestar o desejo de compartilhar com outros da casa sua entrevista, esteja 

preparado e, sempre que necessário, não hesite em comprovar. Sempre em favor 

de uma verdade que será a base da formulação de conhecimentos científicos, 

ratifique. 

8. Providencie assento conveniente. Sugira sentar a uma mesa, se estiver óbvio que 
há uma. Sente-se em frente ao entrevistado – e não ao seu lado. Se você sentar 
ao seu lado, a atenção do entrevistado estará voltada para tentar ler o questionário 
adiante. 

9. Avise o entrevistado de que por vezes poderá haver perguntas aparentemente 
muito óbvias ou não aplicáveis ao seu caso ou situação. A estrutura do 
questionário foi idealizada para abranger amplo número de casos e situações. Daí 
a necessidade de incluir um número de perguntas que podem não se aplicar a 
todos incluídos na amostra a ser entrevistada. Peça ao entrevistado para colaborar 
com você respondendo a todas as perguntas.  

 

2. CONDUZINDO A ENTREVISTA 
Há certas regras que você, entrevistador, deve seguir para garantir uma entrevista 

imparcial. Sugerimos que você leia e decore cada uma das seguintes regras:  

 

1. Permaneça sempre neutro 
Você deve manter sempre uma atitude neutra para com o entrevistado. Não mostre 

surpresa com as coisas que ouve. Através de sua atitude descontraída, embora 

profissional, coloque o entrevistado à vontade e ganhe a sua confiança. 

2. Faça todas as perguntas exatamente como elas estão formuladas  
Não mude nem mesmo uma palavra do questionário impresso. Na maioria das vezes, 

a menor mudança pode afetar o sentido da pergunta. Mesmo que você sinta que a 

pergunta pode ser formulada de maneira mais simples, não improvise no método de 

fazer a pergunta. Cada palavra tem um motivo para estar lá.  

3. Faça as perguntas na ordem em que elas aparecem 
Nunca mude a ordem das perguntas do questionário. As perguntas seguem-se uma às 

outras numa seqüência lógica. Mudar esta seqüência destruirá o intento do 

questionário. Se o entrevistado está falando livremente, você pode sentir que ele já 
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respondeu a algumas perguntas antes de você ter chegado nelas. Não pule nenhuma 

pergunta, mesmo que haja alguma repetição. Se algum entrevistado se irritar e 

disser: “Já falei isso.”, você pode dizer alguma coisa agradável como: “Tenho que ter a 

certeza de que o(a) Sr.(a). me deu a resposta completa para isso.”, ou “o(a) Sr(a). já 

pode ter me falado sobre isso, mas deixe-me perguntar de novo.”. 

Há perguntas, no entanto, que você será instruído para omitir ou pular, dependendo 

das respostas a outras perguntas. Mas elas estarão sempre claramente indicadas e 

haverá instruções escritas para você seguir. 

4. Certifique-se de que o entrevistado não veja as perguntas 
Os entrevistados podem ser influenciados ao saber as perguntas que virão ou ao ver 

categorias de respostas, que nem sempre estão prontas para o entrevistado. Quando 

queremos que os entrevistados saibam as diferentes respostas alternativas, você 

deverá lê-las literalmente. De qualquer modo, a estrutura da pergunta e/ou as 

instruções deverão ser seguidas. 

5. Não aceite um “não sei” sem posterior sondagem 
Sempre tente pelo menos uma vez obter uma réplica para uma resposta “Não sei” 

antes de aceitá-la como resposta final. Mas tenha cuidado para não antagonizar o 

entrevistado ou forçar uma resposta caso ele diga de novo que não sabe. Passe para 

a próxima depois de codificar NS/NR como resposta. 

6. Direito do entrevistado em recusar-se a responder  
Lembre-se que o entrevistado tem direito de se recusar a responder qualquer pergunta 

que ele queira. Ainda que queiramos respostas para todas as perguntas, o 

entrevistado tem o direito de se recusar a responder qualquer pergunta que considere 

inconveniente ou muito pessoal. 

7. Use sempre provas neutras  
Comprovar uma resposta é esclarecer ou certificar a informação prestada pelo 

entrevistado. Quando for necessário comprovar, use sempre provas neutras. 

Perguntas estruturadas (ver III29) devem ser comprovadas apenas se o entrevistado 

não responder dentro das possibilidades previstas. Por exemplo, suponha que um 

entrevistado lhe dê uma resposta para uma pergunta estruturada que não se encaixa 

exatamente em nenhuma das categorias pré-estabelecidas. Você pode dizer: “Bem, o 

que se aproxima mais?” e repetir as respostas que estão na pergunta. 

Respostas a perguntas abertas (ver II. 14a.) devem ser sempre comprovadas, a 

menos que você seja instruído do contrário numa pergunta determinada. Você deve 

provar respostas abertas para o seguinte: 

a. Esclarecer exatamente o que o entrevistado tem em mente.  
b. Certificar-se de que sua resposta é relevante, é mesmo a resposta para a 

pergunta. 
c. Para idéias adicionais sobre o assunto, (“O que mais?” ou “Alguma coisa mais?”). 
Em perguntas abertas examine a clareza da informação com: “Poderia me falar mais 

sobre isso?” ou “Pode me dar um exemplo?” 
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Onde há alguma dúvida sobre a relevância da resposta à pergunta, repita-a devagar, 

enfatizando a parte que você sentiu que o entrevistado não entendeu ou não 

respondeu. Depois comprove com “que outras coisas...” e repita a pergunta. 

8. Desestimule irrelevâncias  
9. Não explique palavras de uma pergunta, a menos que as especificações o 

recomendem  
Algumas vezes, os entrevistados lhe pedirão para explicar palavras de uma pergunta 

ou partes de uma pergunta. Em algumas situações especiais, você pode fazer isso. 

Mas, nesses casos, as especificações pergunta-a-pergunta lhe dirão qual a explicação 

ou a definição que você tem permissão para dar. Se não estiver especificado – ou  não 

houver acordo prévio de toda a equipe de campo para  àquela questão, você não pode 

oferecer sua própria definição ou explicação, pois os procedimentos da entrevista têm 

de ser padronizados. Então, você deve responder a dúvida dizendo: “o que quer que 

isso signifique para o Sr(a).”. Se o entrevistado não consegue responder à pergunta 

devido à sua falta de entendimento, codifique NS/NR. Lembre-se de fazer alguma 

anotação explicando a natureza do problema. 

 

III. AS PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO BOAS  
TIPOS DE PERGUNTAS  

As perguntas incluídas no questionário BOAS são de três diferentes tipos: 

1. Estruturadas  
O entrevistado deve escolher, dentre as alternativas apresentadas, uma resposta que 

reflita de modo mais acurado o seu ponto de vista. As respostas foram elaboradas, 

impressas e codificadas anteriormente à entrevista e estão listadas como alternativas 

para o entrevistado. 

a. Fechadas 
Todas as alternativas de respostas são lidas pelo entrevistador, que as oferece ao 

entrevistado após fazer a pergunta. Também se enquadra neste tipo as perguntas que 

exigem como respostas sim ou não apesar de o entrevistador não ler para ele essas 

opções, considerando que elas estão implícitas. As perguntas fechadas são as 

seguintes: 5; 9; 11; 12; 13; 14; 14c; 15; 15a; 16; 16a; 17; 17a; 18; 18a; 19;  20; 21; 22; 

23; 26; 28; 28a; 29; 29a;  30; ; 32; 33; 35; 36; 39; 40; 43; 46; 48; 49; 60; 61;61a; 63; 64; 

65; 65c; 66; 67; 68; 68c;  69; 69a; 72; 73; 74. 

b. Abertas 
As categorias de respostas estão listadas e precodificadas, mas o entrevistador não lê 

as alternativas para o entrevistado, que deve responder de acordo com a pergunta. 

Cabe ao entrevistado marcar a resposta correspondente na lista e, se ela não se 

enquadrar nas opções, oferecê-las para o entrevistado escolher. São as seguintes: 3; 

3a; 5a; 6; 9a; 23a; 25; 25a;  26a; 27; 27a;  30c; 31; 33a; 35a; 44; 47; 60a; 62; 64a; 65a; 

65b; 67a;  68a; 68b; 69b;  70; 71; 72a; 75.  

c. Mistas  
Essas perguntas são uma variação de pergunta fechada e as opções de resposta 

também devem ser dadas para o entrevistado. A diferença é que entre as alternativas 
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listadas, existe a possibilidade de uma resposta aberta por parte do entrevistado. 

Nesse caso, especifica-se na categoria ou fonte. São as seguintes: 34; 37; 38; 41. 

2. Não-Estruturadas 
Nesse tipo de questão, não existem alternativas para escolher. Pelo contrário, a idéia 

é conseguir do entrevistado uma livre e aberta resposta à pergunta. Cabe ao 

entrevistado anotar literalmente a resposta do entrevistado, que deverá ser 

posteriormente codificada para o processamento e análise dos dados. Em alguns 

casos, a própria resposta do entrevistado servirá de código para análise. As perguntas 

abertas do questionários são as seguintes: 2; 4; 6a; 6b; 7; 8; 14a; 14b; 16b; 30a; 30b; 

42; 42a; 43b; 45; 45a; 45b; 52; 53; 54; 55; 56; 57.  

 

2. PROBLEMAS QUE PODEM AFETAR AS PERGUNTAS 

 

Em alguns casos o entrevistado se defrontará com alguns problemas 
específicos que dificultam o manuseio das perguntas “estruturadas” 
(“fechadas”). Por exemplo: 
 

1. O entrevistado não escolhe nenhuma das categorias dadas porque sente que 

nenhuma das respostas predefinidas serve ou que ele escolheria uma resposta sob 

certas condições e outras respostas sob condições diferentes. Neste caso, você deve 

tentar induzi-lo à generalização, repetindo a pergunta e dizendo: “De modo geral, é 

desse jeito ou de outro?”, ou “na maioria das vezes”, ou “Quase sempre” etc. Se ele 

insiste que não pode escolher, escreva a sua primeira resposta. Coloque então a sua 

marca de prova (comprovação) e deixe o supervisor decidir como codificar. (As 

marcas de prova estão explicadas na Seção IV, Registrando respostas.) 

 

2. Respostas vagas e generalizadas  

Nas conversas diárias, as pessoas normalmente conversam em termos vagos ou 

imprecisos. É compreensível que os entrevistados respondam a principio de maneira 

pouco clara e específica. É importante estimular o entrevistado a expressar-se mais 

corretamente, em termos bem específicos. 

 

3. Respostas circulares  

Algumas vezes os entrevistados pensarão que estão respondendo a uma pergunta 

quando tudo que estão fazendo é simplesmente repetir uma resposta que já deram ou 

parte da pergunta. Um entrevistado pode falar bastante e estar apenas repetindo a 

pergunta com palavras diferentes. Nesses casos, você deve assegurar uma resposta 

mais específica e precisa. 

 

4. Respostas “não sei” 
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Algumas vezes um entrevistado poderá dizer: “Não sei.”. O entrevistado pode dar esta 

resposta porque:  

 ele não entende a pergunta e diz N.S para evitar dizer que não entendeu;  
 ele está pensando na pergunta e diz N.S para preencher o silêncio e ganhar tempo 
para pensar;  
 ele pode estar tentando fugir do assunto porque se sente desinformado, pode dar 
a resposta errada, ou porque a pergunta lhe parece muito pessoal; ou inoportuna.  
Não se apresse para esclarecer uma reposta “não sei”. Se você ficar quieto – mas em 

atitude de expectativa – o entrevistado achará que há algo mais para ser dito. Silêncio 

e espera são quase sempre suas melhores provas para um “não sei”. Você também 

achará que outras provas úteis são: “Bem, o que o(a) Sr.(a) acha?”, “Quero saber o 

que o(a) Sr.(a)  acha disso”, “Ninguém sabe realmente, eu suponho, mas qual é a sua 

opinião?”. 

 

5. Respostas a Perguntas Dependentes                                 

Perguntas dependentes são aquelas que se perguntam somente a alguns 

entrevistados. A determinação de quem deve ser perguntado “depende” da resposta à 

pergunta anterior. Há uma seqüência de perguntas que exploram em detalhes uma 

série específica de problemas ou questões. Assim, por exemplo, se o entrevistado 

responde “sim” à pergunta 16 da seção Saúde Física, deve-se formular a ele as 

perguntas 16a e 16b; em caso de resposta negativa, o entrevistador deve pular da 

pergunta 16 para a 17, marcando a alternativa N.A. para as perguntas 16a e 16b. É 

surpreendentemente fácil começar a formular uma pergunta dependente antes de 

você de repente constatar que ela não devia ter sido formulada. Para evitar isso, você 

deve conhecer bem as instruções antes de começar a entrevista. Se acontecer de 

você formular indevidamente uma pergunta dependente, você deve riscar qualquer 

resposta que tenha sido registrada. Nunca apague nada num questionário. 

 

IV. REGISTRANDO RESPOSTAS  
1. PRINCÍPIOS GERAIS  
Já falamos como formular as perguntas e como esclarecer e completar as respostas. 

Ambas são tarefas muito importantes. No entanto, se você erra ao escrever ou circular 

a resposta, todos os seus esforços anteriores terão sido em vão.  

As notas e símbolos usados neste questionário, tanto para entender as respostas do 

entrevistado quanto para entender as suas provas, fazem parte do processo de 

registro. Em geral, é claro, o seu registro deve ser o mais fiel possível àquilo que o 

entrevistado diz. Aqui há algumas sugestões de registro. 

 

2. TÉCNICAS ESPECÍFICAS  
Escrever palavra por palavra aquilo que o entrevistado diz é denominado registro 

literal. O registro literal é necessário tanto para as perguntas abertas quanto para o 

registro que pode acompanhar as perguntas semi-estruturadas ou mistas. Esse tipo de 

registro é difícil, mas aqui estão algumas idéias que podem ajudá-lo. 

1. Esteja pronto para escrever – Tenha a caneta preparada quando você fizer as 
perguntas. 
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Comece a escrever imediatamente, senão você perderá o começo. 

2. Use abreviações – No entanto, depois de terminada a entrevista, observe as 
abreviações 

que você usou. Se alguma abreviação puder causar confusão para a pessoa que tem 

que ler as respostas, escreva o termo por extenso antes de entregar o trabalho. 

Certifique-se de que a sua caligrafia é legível. 

3. Peça ao entrevistado para falar devagar – As pessoas em geral gostam quando 

você pede que falem mais devagar, ou repitam alguma coisa, ou que esperem um 

minuto até que você entenda melhor, porque você “não quer perder nada” ou “quer 

registrar tudo”. Outras técnicas incluem a você  falar mais devagar, ir lendo à medida 

que escreve, e ler parte do que já escreveu, pedindo ao entrevistado que complete o 

restante.  

4. Tenha sempre material extra – Anote sempre as respostas à caneta. Leve pelo 

menos três para o caso de alguma falhar. 

5. Desenhe um círculo em volta do número assinalado para a resposta 

alternativa escolhida pelo entrevistado – Deve se dar atenção especial ao desenho 

do círculo de modo a que ele não inclua mais do que o número precodificado naquela 

hora. Lembre-se: o número precodificado é aquele que depois entrará na coluna 

apropriada de código. Deve-se envidar esforços no sentido de evitar problemas de 

anotação. Problemas de contradição nessas linhas são impossíveis de se resolver 

depois. 

6. Use um X para identificar que houve necessidade de esclarecimento – Quando 

houver questões cujas respostas necessitem de maiores esclarecimentos para o 

entrevistado, marque um X neste ponto.  

Sugerir é algo que você não deve fazer (a não ser numa pergunta específica que o 

manual e/ou o questionário assim o determinem). Comprovar, no entanto, é válido; 

significa fazer perguntas vagas ou abertas, a fim de obter do entrevistado uma 

resposta mais completa. Comprovações válidas são perguntas como: “Você pode me 

falar mais sobre isto?”, “Pode me dar um exemplo?”, “Como você se sentiu sobre 

isto?”, “Quando isto aconteceu?”, “Pode explicar isto um pouco mais?”, “Onde isto 

aconteceu?”, “Pode explicar isto um pouco mais?”, “Onde isto aconteceu?”, “Quem 

mais estava lá na ocasião?” e assim por diante, dependendo das circunstâncias da 

pergunta. 

Anote as respostas do entrevistado. É importante registrar com fidelidade as respostas 

que sirvam para esclarecer melhor a questão. 

Portanto, não queremos ver as palavras que você usou para prova, mas queremos 

saber quando você comprovou.  

As respostas do entrevistado, juntamente com o X, nos darão um quadro da conversa 

que ocorreu. 

A marca de prova X é a sua maneira de nos dizer que houve algum comentário do 

entrevistador. 

7. registro literal, é claro, significa que você deve reproduzir a fala do 

entrevistado palavra por palavra – Não corrija ou resuma o que ele diz, deixe que o 
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entrevistado responda por si mesmo! Estamos interessados nas palavras que o 

entrevistado usa para se expressar. As próprias palavras do entrevistado dão uma boa 

compreensão da intensidade de suas respostas. 

8. Lembre-se de incluir os pronomes (ele, elas, eles) – Sem eles, o significado da 

resposta em geral não é tão claro quanto você pensa. 

9. Use o espaço em branco disponível – As páginas pares do questionário estão 

reservadas para as anotações que se fizerem necessárias; além deste espaço, você 

pode usar todas as áreas em branco disponíveis no questionário, exceto a margem 

direita, onde está o código de coluna. Esse espaço deve permanecer em branco para 

se colocar os códigos. Lembre-se de marcar as respostas com o número da pergunta 

se a narrativa ou os comentários estiverem em uma parte diferente do questionário 

(por exemplo, parte inferior do papel). 

Por favor, faça suas próprias observações quando sentir que algo precisa de 

explicação. Mas não se esqueça de colocá-las entre parênteses para que sua 

explicação não seja confundida com a resposta. Você pode querer dar explicações 

como: o entrevistado começou a se inquietar, o entrevistado riu, etc.  

Se for necessário trocar um código, faça uma cruz, não apague – Se o entrevistado 

muda de idéia depois de você já ter feito o círculo erradamente, risque-o com uma 

cruz e circule o código certo. Quando estiver fazendo registro literal, risque a palavra 

ou frase que você quer eliminar e continue a escrever. 

 

V. REVISANDO A ENTREVISTA 

Depois de terminada a entrevista, revise o questionário e certifique de que o 

preencheu acurada e completamente. Esse preenchimento, mesmo que tome muito 

tempo, é parte importante do trabalho do entrevistador. Alguns dos objetivos dessa 

revisão são:  

1. Pegar e corrigir, ou explicar, erros ou omissões no registro – Erros comuns que 

podem ser flagrados numa revisão: códigos omitidos, perguntas desnecessárias e 

erros ao circular os códigos. Sob a pressão da situação da entrevista, você pode 

cometer qualquer um desses erros; a maioria deles pode se corrigir se você faz a 

revisão logo após a entrevista. 

2. Aprender para que os erros não se repitam – Normalmente os erros cometidos 

numa entrevista tendem a se repetir. Estude-os e fique atento a essas questões, a fim 

de evitar que eles voltem a ocorrer.  

3. Melhorar a caligrafia e escrever as abreviações por extenso – a revisão deve 

ser feita com caneta de cor diferente. Todos os números de perguntas que contêm 

erros por omissão - ou porque você não tem certeza da prática do registro,  devem ser 

anotados na margem superior direita da capa do questionário. Isso facilitará o 

trabalho do supervisor no sentido de dedicar mais atenção às perguntas que lhe 

causaram maior dificuldade.  
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VI. GLOSSÁRIO DAS PERGUNTAS QUE REQUEREM TRATAMENTO ESPECIAL  

Esta seção tem dois propósitos:  

a) oferecer um glossário dos conceitos que exigem uma definição mais detalhada de 
modo 

a que possam ser uniformemente administradas;  

b) facilitar a discussão e o entendimento das perguntas que exigem um tratamento 
especial.  

 

1. GLOSSÁRIO DE CONCEITOS E DEFINIÇÕES  

Pessoa Idosa 

N.A 

N.S 

N.R 

Estrutura das perguntas  

Precodificação 

Coluna de código  

Idade  

Estado conjugal 

Casada  

Viúva 

Separada  

Divorciada  

Rendimento Familiar  

 

Todas as pessoas com 60 anos ou mais 

“Não aplicável.” Quando uma pergunta não se aplica ao entrevistado, de acordo com 

as instruções do questionário. 

 

“Não sabe.”. Os entrevistadores devem ter em mente o conceito deste manual. 

Idealmente, só deve ser usado em casos extraordinários, ou seja, quando se tem 

certeza de que o entrevistado não conhece nada (ou não tem opinião) sobre o assunto 

da pergunta. 

 

“Não responde.” Este código só deve ser usado nos casos em que o entrevistado se 

recusa a responder. Como no caso de N.S., esse código só deve ser usado em casos 

não-usuais, quando pressão ou insistência demasiada para uma resposta pode irritar 

ou contrariar o entrevistado.  
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As perguntas são geralmente estruturadas para incluir os seguintes elementos: 

 o texto da pergunta  
 resposta alternativa precodificada, e/ou um espaço para uma resposta específica à 
pergunta 
 e a coluna do código  
 

A maioria das perguntas foi precodificada como alternativa para facilitar o 

processamento dos questionários. As alternativas abrangem, ou pretende-se que 

abranjam, todas as respostas possíveis.  

 

Esta coluna é reservada exclusivamente à anotação do número da alternativa 

precodificada que identifica a pergunta e a resposta. As anotações nesta coluna 

devem ser feitas por seu supervisor (ou por um grupo de codificadores treinados). Os 

entrevistadores não devem, sob hipótese alguma, fazer anotações/codificações nesta 

coluna.  

 

Os resultados referem-se à idade em anos completos na data da entrevista.  

 

Nas diferentes categorias incluídas, nesta pergunta, levou-se em conta a condição das 

pessoas em relação ao fato de viverem em companhia de cônjuge, em decorrência de 

casamento civil, religioso, civil e religioso ou de união consensual estável. Assim, a 

anotação de estado conjugal não corresponde à de estado civil, considerado como 

condição jurídica das pessoas em relação ao matrimônio.  

 

Pessoa que contraiu matrimônio civil, religioso ou civil e religioso, e vive em 

companhia de cônjuge, assim como a que vive em união consensual estável.  

 

Pessoa cujo cônjuge morreu e ao que estava ligada por casamento civil/religioso ou 

união consensual estável e que não contraiu novo casamento, nem viveu em 

companhia de outro cônjuge. 

 

Pessoa casada (matrimônio civil, religioso, ou civil e religioso) que tenha se separado 

sem desquite ou divórcio. 

 

Pessoa que tem este estado civil homologado por decisão judicial e não vive em 

companhia de outro cônjuge. 

 

Considera-se rendimento familiar a soma dos rendimentos dos componentes das 

famílias, excluindo empregados domésticos e seus parentes. 
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2. PERGUNTAS QUE EXIGEM TRATAMENTO ESPECIAL 

2.1 Seção Saúde Mental 

Esta seção está estruturada em dois blocos contínuos de perguntas que visam a 

apreensão de caso de demência e depressão no idoso. 

 

As perguntas de 51 a 59 contém itens que visam a avaliação da memória e do senso 

de orientação do entrevistado, fornecendo indicadores de casos de demência. 

 

As perguntas de 60 a 73, seguindo um processo mais intimista, objetivam detectar a 

presença de casos depressivos.  

É importante lembrar que a maioria das pessoas que você entrevista para esta 

pesquisa poderá estar bem e sem problemas relevantes com relação a memória e 

orientação e sem apresentar sintomas depressivos. Isso significa que é necessário 

transmitir a mensagem de que são perguntas de rotina que estamos fazendo a todos 

os entrevistados. A maioria das pessoas entenderá e aceitará isso. Mas é possível que 

algumas façam objeção a alguns pontos. Se isso acontecer, explique as razões para a 

necessidade das perguntas. 

 

51. É importante pedir ao entrevistado que repita, pois ele pode não ter ouvido você. 

Se      alguém reclamar por ter que repetir, explique que temos que ter certeza de que 

a       pessoa ouviu. 

 

52. Apesar de pertencer ao “screening de saúde mental”, esta pergunta relativa à 

idade do entrevistado foi incluída na seção I, Informações Gerais, perguntas 2 e 10. Se 

você não tem certeza de que a idade fornecida pelo entrevistado na resposta a essa 

pergunta é    

correta com a informação disponível, ANOTE a resposta dada na questão 2, marque 

na questão 10 a sua impressão e deixe que nós a codificaremos. Só recorra ao 

testemunho de outra pessoa quando houver uma boa razão para isso. É difícil definir o 

que vem a ser uma pessoa confiável; se você acha que uma testemunha é mais 

confiável que o entrevistado, explique isso na seção IX.  

 

53. A informação dada deve ser suficiente para que uma carta assim endereçada 

chegue ao seu destino. Em muitos casos, o código postal não será necessário. Em 

caso de dificuldade, uma comprovação extra é: “Então, se eu quiser lhe mandar uma 

carta...”.  

 

54. Nós nos contentaremos aqui com uma resposta aproximada. Em alguns casos, no      
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entanto, codificar pode ser difícil. Nesse caso, escreva apenas a resposta dada e 

deixe a codificação para nós.  

 

55. Aproximações do nome são aceitáveis, frases gerais não são.  

 

56 e 57. Por vezes o entrevistado pode tentar ler a data num calendário ou jornal. Se 

você percebe que isto está acontecendo, tente evitar dizendo: “Sem olhar.” É muito 

pouco provável que alguém faça objeção ou insista. Caso isso aconteça, você deve 

explicar que preferimos que as pessoas “demonstrem um lapso de memória”. Se você 

achar que o entrevistado teve alguma ajuda para responder os itens do teste, registre 

a natureza e extensão da ajuda.  

 

58. Direto. 

 

59. Respostas próximas a UNATI podem ser codificadas como 1. 

 

60 e 60a. Lembre-se de registrar o máximo que você puder das respostas 

precodificadas  

do entrevistado, bem como de circular o código apropriado. Se você não conseguir 

encaixar a resposta num código, tente provar um pouco (veja diretrizes para conduzir 

a entrevista); você pode sugerir em 60a se necessário (i.e, você pode dizer: “Isto 

ocorre com freqüência, sempre; ou apenas uma ou duas vezes?”). Se você ainda não 

tem certeza, escreva apenas a resposta do entrevistado e deixe o resto para nós. 

 

61.Direto. 

 

61a. ANOTE qualquer preocupação específica a que o entrevistado se referir. 

 

62.Caso o entrevistado informe que tem dificuldade para dormir, continue com os 

demais itens da pergunta. Registre quaisquer razões dadas; ex.: problemas de cor, 

ruído etc. Pergunte sobre pensamentos de ansiedade e depressão mesmo que tenha 

sido dada uma razão física, pois eles podem conviver. 

 

63. Direto. 

 

64 e 64a. Pergunte 64a para as pessoas que não se alimentaram bem mês passado. 

Você pode ter que comprovar (veja diretrizes para conduzir a entrevista), mas não 

sugira. 
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65 a 65c. refere-se a uma sensação que algumas pessoas podem experimentar, 

segundo a qual elas se sentem, de repente ou gradativamente, mais lentas ou menos 

rigorosas em comparação, digamos, com o último mês.  

 

66. Direto. 

 

67 e 67a. Direto. Não esqueça de fazer a perguntar suplementar (67a) a entrevistados 

que dizem que não saem tanto quanto precisam/querem.  

 

68. Se o entrevistado admite estar triste e/ou deprimido, codifique como 1 e pergunte 

os  

itens 68a, 68b e 68c.  

 

68a.   Se a depressão é persistente e não interrompida por melhores disposição de 

ânimo,  

este item deve ser codificado como 1. Depressão intensa apenas por períodos curtos, 

ou o que é descrito como “vaivém”, deve ser codificada como 2. 

 

68b.   Pessoas com depressão matinal têm geralmente certeza nesse ponto e saberão 

sobre o que você está falando. Respostas do tipo: “É ruim o tempo todo” são 

codificadas como 2 neste item. 

 

68c. Se o entrevistado chorou mês passado, registre qualquer outro informação 

adicional, ex.: com que freqüência, por que etc.  

 

69. Entrevistados que dizem “pode ser” ou “as vezes” devem, neste item, ser 

codificados como 1. 

 

69a. Da mesma maneira, desejos “ocasionais” de morrer devem ser codificados como 

1. 

 

69b. Entrevistado pode desejar estar morto, mas rejeita suicídio como meio, neste item 

deve ser codificado como 1. Pensamentos suicidas sem qualquer plano detalhado 

devem ser codificados como 2. Qualquer plano envolvendo um método de suicídio 

deve ser codificado como 3.Tentativas reais (no mês passado) são codificadas como 

4. É importante lembrar que tentativa de suicídio propriamente dito é acontecimento 

raro, e é pouco provável que você encontre muitas pessoas sob risco severo. Se você 

estiver preocupado com pensamentos ou planos de suicídio de alguém que você 

visitou, comunique-nos que nós tomaremos as providências. 
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70. Reclamações sobre o passado podem incluir oportunidades perdidas, opções 

erradas e acontecimentos sobre os quais o entrevistado não tenha controle, ex.: a 

perda de um cônjuge. Autocensura em relação a malefícios menores ou triviais é mais 

patológica, e este item deve ser codificado como 2, caso esteja presente mas não 

preocupando o entrevistado; e como 3 se estiver presente e preocupado. Não esqueça 

de anotar o que o entrevistado lamenta.  

 

71. A categoria “Não menciona expectativa mas também não se refere a nenhuma 

afirmação negativa.” inclui declarações que denotem falta de controle sobre seu futuro 

(“Não adianta reclamar, o que se pode fazer?” etc.), bem como réplicas do tipo “Na 

minha idade já não há mais nada à frente”. O que você está determinando aqui é a 

resposta à pergunta, e não uma avaliação se a resposta é ou não razoável à situação 

atual do entrevistado. A categoria “O futuro...amedrontador ou insuportável” é um 

medo ou temor mais intenso em relação ao futuro (solidão, morte etc.) e indica 

sofrimento real ou profundo desespero quanto ao futuro. 

 

72. A determinação neste item é da resposta do entrevistado à pergunta, e não a 

avaliação do entrevistado quanto a perda real da satisfação. Se o entrevistado quiser 

saber qual a época para comparar com “atualmente”, você pode dizer: “Compare, 

digamos, com um ano atrás.”.  

 

72a.   Perda de interesse/ satisfação devido a restrições ou incapacidades físicas 

devem ser codificadas como 2. 

 

73.   Direto. 

 

As perguntas da seção VII (Saúde Mental) estão estruturadas de modo a nos fornecer 

escores para depressão e demência. A pontuação de cada questão é a seguinte:  

 

Avaliação da Saúde Mental 

 

“Scoring” para escala de demência (perguntas de 51 a 59)  

 

Perguntas  

10. Não sabe sua idade, ou fornece idade obviamente errada, ou fornece resposta       
incompleta, ou informa a idade que não corresponde à impressão do observador. 
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52. Não sabe o ano do nascimento ou fornece resposta incompleta, ou informa data 

obviamente errada, ou data que não corresponde à impressão do observador ou é 

inconsistente com a data anteriormente obtida. 

 

53. Informa endereço incorreto ou não sabe, ou fornece informação incompleta.  

 

54. Informa tempo de residência obviamente errado, ou não sabe. 

 

55. Informa nome incorreto ou não recorda o nome do presidente. 

 

56. Informa incorretamente o mês em que estamos, ou não sabe (obs.: o mês deve ser 

exato, exceto dentro da última semana do mês). 

 

57. Informa incorretamente o ano em que estamos, ou não sabe (obs.: o ano deve ser 

exato, exceto dentro do último mês do ano).  

 

58. Um ou mais erros no exercício das mãos sobre os joelhos. 

 

59. Não se lembra / não repete UNATI.  

 

Nº de pontos 

 

1 ponto para cada pergunta  

Escore máximo = 9 pontos 

 

“Scoring” para escala de depressão (perguntas de 60 a 73) 

 

Perguntas 

60a.   Sempre se sente solitário. 

 

61.  Esteve preocupado durante o último mês. 

 

61a. Preocupa-se em relação a quase tudo. 
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62b. Dificuldade para dormir devido a preocupação, ansiedade, depressão ou 

pensamento depressivo. 

 

63. Teve dor de cabeça uma ou mais vezes no mês passado.  

 

64a. Não tem se alimentado bem no último mês por falta de apetite ou por estar 

deprimido / preocupado / nervoso.  

 

65. Sente que está ficando mais lerdo ou com menos energia. 

 

65a. Sente-se mais lerdo ou com menos energia no período da manhã. 

 

65b. No último mês tem estado com menos energia que de costume. 

 

65c. Atualmente sente falta de energia. 

 

66. Sentiu-se mais irritado / zangado no último mês. 

 

67a. Fica chateado porque não sai de casa sempre que precisa ou quer sair. 

 

68.  Tem se sentido triste ou deprimido no último mês. 

 

68a. Tem se sentido triste ou deprimido por um período maior que poucas horas. 

 

68b. Sente-se mais triste ou deprimido no início do dia. 

 

68c. Chorou ou sentiu vontade de chorar no último mês. 

 

69.   No último mês sentiu que viver não valia à pena. 

 

69b. Sentiu alguma vez que seria melhor estar morto no último mês. 

(rejeita suicídio = 1pt  

pensamentos suicidas = 2pts 

considerou o suicídio = 3pts 

tentou o suicídio = 4pts). 
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70.  Arrepende-se sobre a vida e culpa-se sobre isso. 

(não pensa no assunto atualmente = 1pt 

pensa bastante sobre o assunto = 2pts) 

 

71. expectativas para o futuro. 
(não menciona expectativas = 1pt 

futuro descrito negativamente = 2pts) 

 

72. Atualmente sente que perdeu o interesse ou a satisfação pelas coisas. 
 

72a. Perda de interesse causada pela depressão/nervosismo. 

 

73.   Sente-se infeliz atualmente. 

 

Nº. de pontos 

17 x 1 ponto   

1-4 pts  

1-2 pts  

1-2 pts 

1 ponto  

1 ponto  

1 ponto 

Escore máximo = 28 pontos  

 

2.2 Demais Seções  

2.   Por “idade” deve-se entender a do último aniversário do entrevistado. Nos casos 

em que o entrevistado possa ter problemas em lembrar sua idade, o entrevistado deve 

perguntar pela data do seu aniversário e/ou usar importantes eventos para calcular a 

idade. 

 

5 e 5a. O entrevistador deve tentar extrair do entrevistado a resposta mais precoce 

possível. Por essa razão, o entrevistador deve perguntar sobre a escolaridade ou o 

último ano em que cursou a escola. Lembre-se que as respostas precodificadas que 

aparecem no texto não devem ser lidas pelo entrevistado. 
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6. O entrevistador deve lembrar que as definições do estado conjugal não são apenas 

legais. Estamos interessados em definições aceitas pelos usos e costumes. Assim, por 

exemplo, uma pessoa que vive com  seu companheiro é, por definição uma pessoa 

casada. Consulte as definições e lembre-se de que as respostas precodificadas não 

devem ser lidas pelo entrevistado. 

 

9. A noção de “vida em geral” implica que o entrevistado deve levar em conta todos os 

elementos que considera importantes em sua vida diária antes de fazer um julgamento 

crítico ou uma avaliação. 

 

11. A definição do que constitui um problema de saúde é essencialmente subjetiva. 

Estamos interessados na opinião da pessoa entrevistada. Não importa se há uma 

contradição óbvia entre o que o entrevistado diz sobre sua própria condição física e o 

que o entrevistador observa. 

 

14a. e 14b. A fim de facilitar o entendimento da pergunta, se necessário, leia para o 

entrevistado os problemas que ele mencionou na questão. 

 

17. Estamos interessados em determinar se a pessoa entrevistada tem problemas de 

visão, com ou sem a ajuda de óculos ou lentes. 

 

18. Estamos interessados em determinar se a pessoa entrevistada tem problemas de 

audição, com ou sem a ajuda de aparelho.  

 

20. O entrevistador deve conduzir o entrevistado a determinar se em sua opinião o    

número de dentes que faltam é “alguns”, “a maioria” ou “todos”. 

 

26. As alternativas listadas não incluem “mais ou menos” ou “média”. Se o 

entrevistado responde à pergunta nesses termos, o entrevistado deve insistir em 

determinar se ele está mais ou menos satisfeito ou mais ou menos insatisfeito. 

Dependendo da resposta, o entrevistador deve anotar e codificar a resposta como 

“sim”(satisfeito) ou “não”(insatisfeito).  

 

30 e 30a. A idéia de remédios deve ser entendida em seu sentido mais amplo. Por 

definição, inclui remédios, tônicos ou quaisquer medicamentos manipulados para fins 

comerciais, que podem ser adquiridos com ou sem prescrição médica. 

 

30a e 30b. Olhe e aplique os critérios indicados nas perguntas 14a e 14b. 
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30c. As diferentes alternativas precodificadas incluídas no texto devem ser entendidas 

em seu sentido mais amplo. Se a resposta dada não se encaixa em nenhuma das 

alternativas, insista para que o entrevistado seja mais preciso. Se o problema citado 

realmente não tiver nenhuma relação com as alternativas precodificadas, anote o 

código referente a “outros problemas”, especificando o mais claramente possível a 

natureza do problema citado. 

 

32. Dado que estamos interessados em saber a extensão ou grau de capacidade que 

o entrevistado tem para desempenhar as atividades do dia-a-dia, esta questão foi 

elaborada visando a saber se o entrevistado consegue desempenhar essas atividades 

sem ajuda ou não consegue de todo.  

 

34. Essas atividades incluem todas as atividades a que o entrevistado se dedica em 

suas horas de lazer.  

 

35. Olhe e aplique os critérios indicados na pergunta 26.  

 

35a. Olhe e aplique os critérios indicados na pergunta 30c. 

 

37. As diferentes alternativas precodificadas incluídas no texto devem ser 

compreendidas em seu sentido mais amplo. Se a resposta dada não se encaixa em 

nenhuma dessas alternativas, insista para que o entrevistado seja mais preciso. Se o 

tipo de ajuda ou assistência citada realmente não guarda nenhuma relação com as 

alternativas precodificadas, anote o código referente a “outro tipo de cuidado” – 

especificando o mais claramente possível o tipo de ajuda ou assistência oferecido.  

 

38. Idem. 

 

39. Olhe e aplique os critérios indicados na pergunta 26.  

 

40. Idem. 

 

44 a-f. Estamos interessados em determinar os tipos de fontes de renda do 

entrevistado. Em algumas situações, as pessoas tem direito de receber mais de uma 

pensão. Nesses casos, anote ou especifique todas. Você deve incluir o total das 

pensões para estimar a renda total do entrevistado. 

 

75. Veja e aplique os critérios indicados na pergunta 30c. 
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Parágrafo Final 

Essas observações são importantes a fim de se obter permissão do entrevistado, no 

caso de o domicílio ser selecionado para uma visita com o propósito de verificar a 

qualidade da entrevista. Advirta o entrevistado de que, na possibilidade de uma nova 

visita de controle, esta será realizada ao acaso, e que você estará acompanhado por 

um outro membro da equipe. 

 

Final 

Essa pergunta (não-estruturada ou aberta) é dirigida para reunir os comentários que o 

entrevistado faz movido pela necessidade de tocar em pontos que foram omitidos no 

questionário. 

Registre as observações e comentários fornecidos pelo entrevistado, seguindo as 

direções dadas no manual para esse tipo de pergunta. 
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ANEXO B 

Prefeitura Municipal de Mossoró 

Secretaria da Cidadania 

Gerência Executiva da Saúde 

Departamento de Atenção Integral 

Programa Saúde do Idoso 

 

PERFIL DO IDOSO- MOSSORÓ-RN 

  1- DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS: 

1.1- População Idosa 
     Período:  2009 

População Idosa 60 á 69 anos 70 á 79 anos 80 anos á +       Total 

   Por Faixa Etária    11.975   6.295     3.172        21.442 

   Por Sexo     

       Feminino       6.712   3.790     1.917        12.419 

       Masculino       5.263   2.505     1.255          9.023 

Fonte: DATASUS- Tabnet 

 

1.2- Ocupação- item não obtivemos informações  
1.3- Renda Familiar 
   Na impossibilidade desse dado completo, mantivemos contato com INSS e obtivemos a 

seguinte informação: em Mossoró existem 1.737 (março/2010) idosos beneficiados pelo 

amparo social BPC, sendo assim a renda desses corresponde a 1 salário mínimo. O restante 

dos aposentados não conseguimos dados precisos.  

1.4- Escolaridade 
       Período: 2000 

      Grau de           

Instrução 

60 á 69 anos 70 á 79 anos 80 anos á +       Total 

      Alfabetizado        57,86     48,30    37,09      51,62 
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      Não Alfabetizado        42,14     51,70    62,91      48,38 

Fonte:  IBGE Censo 2000 

1.5- Estado Civil- - item não obtivemos informações   
2- MORBIDADE E MORTALIDADE 

    2.1- Hipertensos e Diabéticos -  19.088  

      Fonte: Dados do Demonstrativo de número de pacientes por programa da Diretoria 

Executiva de Atenção Integral. 

    2.2- Principais Agravos (SIH) 

             Período:2009 

                 Lista Morb CID-10 60 a 69 

anos 

70 a 79 

anos 

80 

anos e 

mais 

  Total 

01 Algumas doenças infecciosas e parasitárias   

 

  50   39  57   146 

02 Neoplasias (tumores)  139   97  82    318 

03 Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitário      4     3    4      11 

04 Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas    25   30  20       75 

05 Transtornos mentais e comportamentais    80   04    -       84 

06 Doenças do sistema nervoso    09   04  05       18 

07 Doenças do olho e anexos    01    03  02       06 

08 Doenças do ouvido e da apófise mastóide    01    -   -       01 

09 Doenças do aparelho circulatório  265 198 173   636 

10 Doenças do aparelho respiratório  112 115 155   382 

11 Doenças do aparelho digestivo  143   83   44   270 

12 Doenças da pele e do tecido subcutâneo    45   30   28  103 

13 Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo     09   02   07    18 

14 Doenças do aparelho geniturinário    65    40  19  124 

19 Lesões enven e alg out conseq causas externas    46    20  37  103 
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   Fratura de Fêmur  

   07 

 

   05 

 

 19 

 

   31 

     Fonte: DATASUS - SIH 

 

2.3- Incidência de Quedas (SIH)- não conseguimos informações 

 

2.4- Taxa de Internação por Fratura de Fêmur-    14,46    Ano: 2009 

 

2.5- Principais Causas Morte (SIM) 
       

         Período: 2009 

         Causa (CID10 BR) 60 a 69 

anos 

70 a 79 

anos 

80 

anos e 

mais 

  Total 

01 Algumas doenças infecciosas e parasitárias   

 

  04  07  14   25 

02 Neoplasias (tumores)   35  31  38  104 

03 Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitário   01  03    -    04 

04 Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas   14  16  20    50 

05 Transtornos mentais e comportamentais   02  02   -    04 

06 Doenças do sistema nervoso   02  02  04    08 

07 Doenças do olho e anexos     

08 Doenças do ouvido e da apófise mastóide     

09 Doenças do aparelho circulatório   38  70  100  208 

10 Doenças do aparelho respiratório   12  16    56    84 

11 Doenças do aparelho digestivo   13  07    12    32 

12 Doenças da pele e do tecido subcutâneo   01  02    01    04 

13 Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo    -   -    01    01 
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14 Doenças do aparelho geniturinário  02  02    02    06 

 Causas Externas de Morbidade e Mortalidade 

       Acidentes de Transporte 

       Quedas 

       Agressões 

 09 

 03 

  - 

 01 

 06 

 01 

 02 

 02 

   03 

   02 

   01 

    - 

   18 

   06 

   03 

   03 

 

   Fonte: Vigilância Sanitária da Gerência Executiva da Saúde- SIM/ SINASC 

 

2.6- Idosos com Uso abusivo de Tabaco, Álcool, e outras drogas 
       Tabaco-  10.605 idosos 

         Fonte: Programa de Combate ao Tabagismo da GES- Relatórios das U.B.S. no ano     

                    de 2009. 

2.7- Idosos Institucionalizados 
      Instituto Amantino Camara- ILP’s  (dados 2008) 

     Total de Idosos: 40 

Classificação por grau de dependência de acordo com resolução- RDC/ANVISA  nº 283 de 

26/09/05 

           Idosos autônomos: 17 

           Idosos dependência II : 12 

           Idosos dependência III: 11 

Fonte: Conselho Municipal do Idoso (dados 2008) 

 

2.8- Idosos Vítimas de maus-tratos, negligência e abandono 
Dados da Promotoria do Idoso- 2009 

    Atendimentos- 127 

    Casos de violência registrados- 64 
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       3- REDE DE ATENÇÃO Á POPULAÇÃO IDOSA 

              

 Saúde: existem trabalhos sócio-educativos em algumas UBS com reuniões sistemáticas 
com idosos do grupo hiperdia enfocando educação para saúde, orientações 
nutricionais, realização de passeios, como também é realizado atividades físicas e de 
lazer. Com a família as ações são esporádicas.   

                Cobertura  Campanha de Vacinação Influenza  2009-  86,14 % 

                                                                                                        17.686 idosos  

                 Serviços de Média e Alta Complexidade disponíveis ao idoso 

1- Serviço de Atenção a Saúde Auditiva 
2- Serviço de Atenção Psicossocial 
3- Serviço de cirurgia  Cardiovascular 
4- Serviço de cirurgia reparadora 
5- Serviço de diagnóstico por anatomia patológica e ou citopato 
6- Serviço de diagnóstico por imagem 
7- Serviço de diagnóstico por gráficos dinâmicos 
8- Serviço de dispensação de órteses próteses e materiais especializados 
9- Serviço de Farmácia 
10- Serviço de Fisioterapia 
11- Serviço de Hemoterapia 
12- Serviço de laboratório de Histocompatibilidade 
13- Serviço de Nefrologia e Urologia 
14- Serviço de Oftalmologia 
15- Serviço de Oncologia 
16- Serviço de Pneumonologia 
17- Serviço de Reabilitação 
18- Serviço de Suporte Nutricional 
19- Serviço de Urgência  
20- Serviço de Endoscopia 
21- Serviço  Móvel de Urgência  
22- Serviço posto de coleta de materiais biológicos 
23- Serviço de diagnóstico por laboratório clínico 
24- Serviço de Videolaparoscopia 
25- Serviço de Apoio á Saúde da Família (NASF) 
26- Hospital-dia 
27- Cirurgia Vascular 
28- Medicina Nuclear 
29- Serviço de Traumatologia e Ortopedia 

Fonte: Setor Financeiro da GES- CNES/DATASUS 

 Assistência social- existem 28 grupos de idosos que se reúnem sistematicamente com 
atividades sociais, lazer. 

 

Conselho Municipal do Idoso- foi criado em 2007, e passa por algumas reestruturações. 
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Política Nacional do Idoso  

  

A população idosa vem crescendo no mundo. No Brasil, hoje, com a  

expectativa de vida de 69 anos, o número de pessoas idosas corresponde a 8% de  

sua população. A perspectiva é que nos próximos vinte anos esta porcentagem  

duplique.  

Não podemos ficar alheios a este fato e devemos reconhecer o papel do  

idoso na sociedade. A responsabilidade desta, do Estado e das famílias.  

O Brasil não está preparado para atender à população idosa. O sistema  

público de saúde é precário e não há um número suficiente de profissionais  

especializados em gerontologia e geriatria.  

Publicizar e exigir o cumprimento das leis relacionadas ao idoso são  

tarefa de todos nós.  

Nesta edição divulgamos a Política Nacional do Idoso – lei nº 8.842, de  

04 de janeiro de 1994 -, que tem por objetivo garantir a participação do idoso na  

sociedade, os seus direitos sociais, a sua cidadania.  

  

LEI Nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994.  

Dispõe sobre a política nacional do idoso,  

cria o Conselho Nacional do Idoso e dá  

outras providências.  

O presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu  

sanciono a seguinte Lei:  

  

CAPÍTULO I  

Da Finalidade  

Art. 1º ► A política nacional do idoso tem por objetivo assegurar os direitos  

sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia,  

integração e participação efetiva na sociedade.  

Art. 2º ► Considera-se idoso, para os efeitos desta lei, a pessoa maior de sessenta  

anos de idade.  

CAPÍTULO II  

Dos Princípios e das Diretrizes  

SEÇÃO I  

Dos Princípios  

Art. 3º ► A política nacional do idoso reger-se-á pelos seguintes princípios:  

I – a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar 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 transfor-mações 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.  

  

SEÇÃO II  

Das Diretrizes  

Art. 4º ►  Constituem diretrizes a política nacional do idoso:  

I – viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do  

idoso, que proporcionem sua integração às demais gerações;  

II – participação do idoso, através de suas organizações representativas, na  

formulação, implementação e avaliação das políticas, planos, programas e  

projetos a serem desenvolvidos;  

III – priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, em  

detrimento do atendimento asilar, à exceção dos idosos que não possuam  

condições que garantam sua própria sobrevivência;  

IV – descentralização político-administrativa;  



268 

 

 

V – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e  

gerontologia e na prestação de serviços;  

VI – implementação de sistema de informações que permita a divulgação da  

política, dos serviços oferecidos, dos planos, programas e projetos em cada  

nível de governo;  

VII – estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de  

informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais do  

envelhecimento;  

VIII – priorização do atendimento ao idoso em órgãos públicos e privados  

prestadores de serviços, quando desabrigados e sem família;  

IX – apoio a estudos e pesquisas sobre as questões relativas ao envelhecimento.  

Parágrafo único. É vedada a permanência de portadores de doenças que  

necessitem de assistência médica ou de enfermagem permanente em  

instituições asilares de caráter social.  

  

CAPÍTULO III  

Da Organização e Gestão  

Art. 5º ► Competirá ao órgão ministerial responsável pela assistência e promoção  

social a coordenação geral da Política Nacional do Idoso, com a  

participação dos conselhos nacionais, estaduais, do Distrito Federal e  

municipais do idoso.  

Art. 6º ► Os conselhos nacional, estaduais, do Distrito Federal e municipais do  

idoso serão órgãos permanentes, paritários e deliberativos,  

compostos por igual número de representantes dos órgãos e entidades  

públicas e de organizações representativas da sociedade civil ligadas  

à área.  

Art. 7º ► Compete aos conselhos de que trata o artigo anterior a formulação,  

coordenação, supervisão e avaliação da Política Nacional do Idoso,  

no âmbito das respectivas instâncias político-administrativas.  

Art. 8º ► À União, por intermédio do ministério responsável pela assistência e  

promoção social, compete:  

I – coordenar as ações relativas à Política Nacional do Idoso;  

II – participar na formulação, acompanhamento e avaliação da Política Nacional  

do Idoso;  

III – promover as articulações intraministeriais e interministeriais neces-sárias à  

implementação da Política Nacional do Idoso;  

IV – (vetado); e  

V – elaborar a proposta orçamentária no âmbito da promoção e assistência social  

e submetê-la ao Conselho Nacional do Idoso.  

Parágrafo Único. Os ministérios das áreas de saúde, educação, trabalho,  

previdência social, cultura, esporte e lazer devem elaborar proposta  

orçamentária no âmbito de suas competências, visando ao financiamento de  

programas nacionais compatíveis com a Política Nacional do Idoso.  

Art. 9º ►  (vetado).  

Parágrafo Único. (vetado).  

  

CAPÍTULO IV  

Das Ações Governamentais  

Art. 10º ► Na implementação da política nacional do idoso, são competên-cias  

dos órgãos e entidades públicos:  

I – na área de promoção e assistência social:  

a) prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o atendimento das  

necessidades básicas do idoso, mediante a participação das famílias, da  

sociedade e de entidades governamentais e não-governamentais.  

b) estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento ao idoso,  

como centros de convivência, centros de cuidados diurnos, casas-lares,  

oficinas abrigadas de trabalho, atendimentos domiciliares e outros;  

c) promover simpósios, seminários e encontros específicos;  

d) planejar, coordenar, supervisionar e financiar estudos, levantamentos,  

pesquisas e publicações sobre a situação social do idoso;  

e) promover a capacitação de recursos para atendimento ao idoso;  

ESTATUTO 

DO IDOSO 

2.ª edição revista 

Série E. Legislação de Saúde 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Brasília – DF 

2006 
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Apresentação 

A população brasileira está envelhecendo, um  

refexo, dentre outros fatores, do aumento da expectativa  

de vida devido aos avanços que o sistema de saúde vem  

conquistando. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografa  

e Estatística (IBGE), a população com 60 anos ou mais  

no País corresponde a 8,6% da população total (cerca  

de 14 milhões, dados do Censo de 2000). Projeções  

demográfcas indicam que este número poderá ultrapassar,  

nos próximos 25 anos, a marca dos 30 milhões. 

O Estatuto do Idoso representa um grande avanço  

da legislação brasileira iniciado com a promulgação da  

Constituição de 1988. Elaborado com intensa participação  

das entidades de defesa dos interesses das pessoas  

idosas, ampliou em muito a resposta do Estado e da  

sociedade às suas necessidades. Trata dos mais variados  

aspectos, abrangendo desde direitos fundamentais até o  

estabelecimento de penas para os crimes mais comuns  

cometidos contra essas pessoas. 

A ação de disseminar as informações sobre os  

direitos constitucionais é parte integrante da Agenda de  

Compromisso dos gestores federais, estaduais e municipais  

do Sistema Único de Saúde (SUS), a qual engloba esforços  

para mobilização de todos na estratégia de efetivar no País  

um “Pacto pela Vida”. 

Dentre as ações programadas em defesa dos direitos  

dos usuários está a edição de relevantes publicações  

direcionadas ao público em geral, aos Conselhos de Saúde,  

às instâncias públicas responsáveis e aos movimentos  

atuantes na defesa da vida. 

5 
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Uma sociedade fortalecida e consciente busca  

o respeito mútuo na sua relação com o Estado e com o  

próximo e a informação se apresenta como um importante  

instrumento do cidadão para defesa dos seus direitos e  

realização de suas aspirações e desejos. 

Ministério da Saúde 

6 
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LEI N.º 10.741,  

DE 1.º DE OUTUBRO DE 2003 

  Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá  

outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

  Faço saber que o Congresso Nacional  

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Título I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Art. 1.º É instituído o Estatuto do Idoso, des- 

tinado a regular os direitos assegurados às 

pessoas  com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

 Art. 2.º O idoso goza de todos os direitos  

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem  

prejuízo da proteção integral de que trata esta  

Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros  

7 
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meios, todas as oportunidades e facilidades,  

para preservação de sua saúde física e mental  

e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, es- 

piritual e social, em condições de liberdade e  

dignidade. 

 Art. 3.º É obrigação da família, da co- 

munidade, da sociedade e do Poder Público  

assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a  

efetivação do direito à vida, à saúde, à alimen- 

tação, à educação, à cultura, ao esporte, ao  

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

dignidade, ao respeito e à convivência familiar  

e comunitária. 

 Parágrafo único. A garantia de prioridade  

compreende: 

 I - atendimento preferencial imediato e indi- 

vidualizado junto aos órgãos públicos e privados  

prestadores de serviços à população; 

 II - preferência na formulação e na execução  

de políticas sociais públicas específcas; 

 III - destinação privilegiada de recursos 

públicos  nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso; 

 IV - viabilização de formas alternativas de  

participação, ocupação e convívio do idoso com  

as demais gerações; 

8 
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 V - priorização do atendimento do idoso  

por sua própria família, em detrimento do aten- 

dimento asilar, exceto dos que não a possuam ou  

careçam de condições de manutenção da própria  

sobrevivência; 

 VI - capacitação e reciclagem dos recursos  

humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e  

na prestação de serviços aos idosos; 

 VII - estabelecimento de mecanismos que  

favoreçam a divulgação de informações de caráter  

educativo sobre os aspectos biopsicossociais de  

envelhecimento; 

 VIII - garantia de acesso à rede de serviços  

de saúde e de assistência social locais. 

 Art. 4.º Nenhum idoso será objeto de qual- 

quer tipo de negligência, discriminação, violência,  

crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus  

direitos, por ação ou omissão, será punido na  

forma da lei. 

 § 1.º É dever de todos prevenir a ameaça ou  

violação aos direitos do idoso. 

 § 2.º As obrigações previstas nesta Lei não  

excluem da prevenção outras decorrentes dos  

princípios por ela adotados. 

9 
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 Art. 5.º A inobservância das normas de pre- 

venção importará em responsabilidade à pessoa  

física ou jurídica nos termos da lei. 

 Art. 6.º Todo cidadão tem o dever de comu- 

nicar à autoridade competente qualquer forma de  

violação a esta Lei que tenha testemunhado ou de  

que tenha conhecimento. 

 Art. 7.º Os Conselhos Nacional, Estaduais,  

do Distrito Federal e Municipais do Idoso, pre- 

vistos na Lei n.° 8.842, de 4 de janeiro de 1994,  

zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso,  

defnidos nesta Lei. 

Título II 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

CAPÍTULO I 

DO DIREITO À VIDA 

 Art. 8.º O envelhecimento é um direito per- 

sonalíssimo e a sua proteção um direito social,  

nos termos desta Lei e da legislação vigente. 

 Art. 9.º É obrigação do Estado, garantir à  

pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante  

efetivação de políticas sociais públicas que 

permi- tam um envelhecimento saudável e em condições  

de dignidade. 

10 
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CAPÍTULO II 

DO DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À  

DIGNIDADE 

 Art. 10. É obrigação do Estado e da so- 

ciedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o  

respeito e a dignidade, como pessoa humana e  

sujeito de direitos civis, políticos, individuais 

e  sociais, garantidos na Constituição e nas leis. 

 § 1.º O direito à liberdade compreende,  

entre outros, os seguintes aspectos: 

 I - faculdade de ir, vir e estar nos logradouros  

públicos e espaços comunitários, ressalvadas as  

restrições legais; 

 II - opinião e expressão; 

 III - crença e culto religioso; 

 IV - prática de esportes e de diversões; 

 V - participação na vida familiar e comunitária; 

 VI - participação na vida política, na forma  

da lei; 

VII - faculdade de buscar refúgio, auxílio e  

orientação. 

11 
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 § 2.º O direito ao respeito consiste na invio- 

labilidade da integridade física, psíquica e moral,  

abrangendo a preservação da imagem, da identi- 

dade, da autonomia, de valores, idéias e crenças,  

dos espaços e dos objetos pessoais. 

 § 3.º É dever de todos zelar pela dignidade  

do idoso, colocando-o a salvo de qualquer trata- 

mento desumano, violento, aterrorizante, vexató- 

rio ou constrangedor. 

CAPÍTULO III 

DOS ALIMENTOS 

 Art. 11. Os alimentos serão prestados ao  

idoso na forma da lei civil. 

 Art. 12. A obrigação alimentar é solidária,  

podendo o idoso optar entre os prestadores. 

 Art. 13. As transações relativas a alimentos  

poderão ser celebradas perante o Promotor de  

Justiça, que as referendará, e passarão a ter 

efeito  de título executivo extrajudicial nos termos da lei  

processual civil. 

12 
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 Art. 14. Se o idoso ou seus familiares não  

possuírem condições econômicas de prover o seu  

sustento, impõe-se ao Poder Público esse provi- 

mento, no âmbito da assistência social. 

CAPÍTULO IV 

DO DIREITO À SAÚDE 

 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, promo- 

ção, proteção e recuperação da saúde, incluindo  

a atenção especial às doenças que afetam prefe- 

rencialmente os idosos. 

 § 1.º 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; 

13 
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 III - unidades geriátricas de referência, com  

pessoal especializado nas áreas de geriatria e 

ge- rontologia 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, flantrópicas ou sem fns lucrativos e  

eventualmente conveniadas com o Poder Público,  

nos meios urbano e rural; 

 V - reabilitação orientada pela geriatria e  

gerontologia, para redução das seqüelas decor- 

rentes do agravo da saúde. 

 § 2.º Incumbe ao Poder Público fornecer aos  

idosos, gratuitamente, medicamentos, especial- 

mente os de uso continuado, assim como próteses,  

órteses e outros recursos relativos ao tratamento,  

habilitação ou reabilitação. 

 § 3.º É vedada a discriminação do idoso  

nos planos de saúde pela cobrança de valores  

diferenciados em razão da idade. 

 § 4.º Os idosos portadores de defciência ou  

com limitação incapacitante terão atendimento  

especializado, nos termos da lei. 
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 Art. 16. Ao idoso internado ou em obser- 

vação é assegurado o direito a acompanhante,  

devendo o órgão de saúde proporcionar as con- 

dições adequadas para a sua permanência em  

tempo integral, segundo o critério médico. 

 Parágrafo único. Caberá ao profssional de  

saúde responsável pelo tratamento conceder auto- 

rização para o acompanhamento do idoso ou, no  

caso de impossibilidade, justifcá-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 inter- 

ditado; 

 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 con- 

sulta a curador ou familiar; 
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 IV - pelo próprio médico, quando não hou- 

ver curador ou familiar conhecido, caso em que  

deverá comunicar o fato ao Ministério Público. 

 Art. 18. As instituições de saúde devem  

atender aos critérios mínimos para o atendimento  

às necessidades do idoso, promovendo o treina- 

mento e a capacitação dos profssionais, assim  

como orientação a cuidadores familiares e grupos  

de auto-ajuda. 

 Art. 19. Os casos de suspeita ou confrmação  

de maus-tratos contra idoso serão obrigatoriamen- 

te comunicados pelos profssionais de saúde a  

quaisquer dos seguintes órgãos: 

 I - autoridade policial; 

 II - Ministério Público; 

 III - Conselho Municipal do Idoso; 

 IV - Conselho Estadual do Idoso; 

 V - Conselho Nacional do Idoso. 
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CAPÍTULO V 

DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 Art. 20. O idoso tem direito a educação,  

cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos,  

produtos e serviços que respeitem sua peculiar  

condição de idade. 

 Art. 21. O Poder Público criará oportunida- 

des de acesso do idoso à educação, adequando  

currículos, metodologias e material didático aos  

programas educacionais a ele destinados. 

 § 1.º Os cursos especiais para idosos inclui- 

rão conteúdo relativo às técnicas de comunicação,  

computação e demais avanços tecnológicos, para  

sua integração à vida moderna. 

 § 2.º Os idosos participarão das comemor- 

ações de caráter cívico ou cultural, para trans- 

missão de conhecimentos e vivências às demais  

gerações, no sentido da preservação da memória  

e da identidade culturais. 

 Art. 22. Nos currículos mínimos dos diversos  

níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos  

voltados ao processo de envelhecimento, ao res- 
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peito e à valorização do idoso, de forma a 

eliminar  o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a  

matéria. 

 Art. 23. A participação dos idosos em ativida- 

des culturais e de lazer será proporcionada 

mediante  descontos de pelo menos 50% (cinqüenta por cento)  

nos ingressos para eventos artísticos, culturais, 

es- portivos e de lazer, bem como o acesso 

preferencial  aos respectivos locais. 

 Art. 24. Os meios de comunicação manterão  

espaços ou horários especiais voltados aos idosos,  

com fnalidade informativa, educativa, artística e  

cultural, e ao público sobre o processo de enve- 

lhecimento. 

 Art. 25. O Poder Público apoiará a criação  

de universidade aberta para as pessoas idosas e  

incentivará a publicação de livros e periódicos, 

de  conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso,  

que facilitem a leitura, considerada a natural 

re- dução da capacidade visual. 
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CAPÍTULO VI 

DA PROFISSIONALIZAÇÃO E DO 

TRABALHO 

 Art. 26. O idoso tem direito ao exercício de  

atividade profssional, respeitadas suas condições  

físicas, intelectuais e psíquicas. 

 Art. 27. Na admissão do idoso em qualquer  

trabalho ou emprego, é vedada a discriminação  

e a fxação de limite máximo de idade, inclusive  

para concursos, ressalvados os casos em que a  

natureza do cargo o exigir. 

 Parágrafo único. O primeiro critério de  

desempate em concurso público será a idade,  

dando-se preferência ao de idade mais elevada. 

 Art. 28. O Poder Público criará e estimulará  

programas de: 

 I - profssionalização especializada para os  

idosos, aproveitando seus potenciais e habilidades  

para atividades regulares e remuneradas; 

 II - preparação dos trabalhadores para a apo- 

sentadoria, com antecedência mínima de 1 (um)  
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ano, por meio de estímulo a novos projetos sociais,  

conforme seus interesses, e de esclarecimento 

sobre  os direitos sociais e de cidadania; 

 III - estímulo às empresas privadas para ad- 

missão de idosos ao trabalho. 

CAPÍTULO VII 

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 Art. 29. Os benefícios de aposentadoria e  

pensão do Regime Geral da Previdência Social  

observarão, na sua concessão, critérios de cálculo  

que preservem o valor real dos salários sobre  

os quais incidiram contribuição, nos termos da  

legislação vigente. 

 Parágrafo único. Os valores dos benefícios  

em manutenção serão reajustados na mesma data  

de reajuste do salário-mínimo,  pro rata , de acordo  

com suas respectivas datas de início ou do seu  

último reajustamento, com base em percentual  

defnido em regulamento, observados os critérios  

estabelecidos pela Lei n.° 8.213, de 24 de julho  

de 1991. 
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 Art. 30. A perda da condição de segurado  

não será considerada para a concessão da apo- 

sentadoria por idade, desde que a pessoa conte  

com, no mínimo, o tempo de contribuição cor- 

respondente ao exigido para efeito de carência na  

data de requerimento do benefício. 

 Parágrafo único. O cálculo do valor do be- 

nefício previsto no  caput  observará o disposto no 
  

caput  e § 2.° do art. 3.° da Lei n.° 9.876, de 

26 de  novembro de 1999, ou, não havendo salários-de- 

contribuição recolhidos a partir da competência  

de julho de 1994, o disposto no art. 35 da Lei n.

°  8.213, de 1991. 

 Art. 31. O pagamento de parcelas relativas  

a benefícios, efetuado com atraso por responsabi- 

lidade da Previdência Social, será atualizado pelo  

mesmo índice utilizado para os reajustamentos  

dos benefícios do Regime Geral de Previdência  

Social, verifcado no período compreendido en- 

tre o mês que deveria ter sido pago e o mês do  

efetivo pagamento. 

 Art. 32. O Dia Mundial do Trabalho, 1.° de  

Maio, é a data-base dos aposentados e 

pensionistas. 
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CAPÍTULO VIII 

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Art. 33. A assistência social aos idosos será  

prestada, de forma articulada, conforme os prin- 

cípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da  

Assistência Social, na Política Nacional do Idoso,  

no Sistema Único de Saúde e demais normas per- 

tinentes. 

 Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e  

cinco) anos, que não possuam meios para prover  

sua subsistência, nem de tê-la provida por sua 

fa- mília, é assegurado o benefício mensal de 1 (um)  

salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da  

Assistência Social – Loas. 

 Parágrafo único. O benefício já concedido a  

qualquer membro da família nos termos do  caput 
  

não será computado para os fns do cálculo da  

renda familiar  per capita  a que se refere a Loas. 

 Art. 35. Todas as entidades de longa per- 

manência, ou casa-lar, são obrigadas a frmar  

contrato de prestação de serviços com a pessoa  

idosa abrigada. 
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 § 1.º No caso de entidades flantrópicas, ou  

casa-lar, é facultada a cobrança de participação  

do idoso no custeio da entidade. 

 § 2.º O Conselho Municipal do Idoso ou  

o Conselho Municipal da Assistência Social es- 

tabelecerá a forma de participação prevista no §  

1.°, que não poderá exceder a 70% (setenta por  

cento) de qualquer benefício previdenciário ou  

de assistência social percebido pelo idoso. 

 § 3.º Se a pessoa idosa for incapaz, caberá  

a seu representante legal frmar o contrato a que  

se refere o  caput  deste artigo. 

 Art. 36. O acolhimento de idosos em situa- 

ção de risco social, por adulto ou núcleo 

familiar,  caracteriza a dependência econômica, para os  

efeitos legais. 
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CAPÍTULO IX 

DA HABITAÇÃO 

 Art. 37. O idoso tem direito a moradia  

digna, no seio da família natural ou substituta,  

ou desacompanhado de seus familiares, quando  

assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública  

ou privada. 

 § 1.º A assistência integral na modalidade  

de entidade de longa permanência será prestada  

quando verifcada inexistência de grupo familiar,  

casa-lar, abandono ou carência de recursos fnan- 

ceiros próprios ou da família. 

 § 2.º Toda instituição dedicada ao atendimen- 

to ao idoso fca obrigada a manter identifcação  

externa visível, sob pena de interdição, além de  

atender toda a legislação pertinente. 

 § 3.º As instituições que abrigarem idosos  

são obrigadas a manter padrões de habitação com- 

patíveis com as necessidades deles, bem como  

provê-los com alimentação regular e higiene  

indispensáveis às normas sanitárias e com estas  

condizentes, sob as penas da lei. 
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 Art. 38. Nos programas habitacionais, pú- 

blicos ou subsidiados com recursos públicos, o  

idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel  

para moradia própria, observado o seguinte: 

 I - reserva de 3% (três por cento) das unida- 

des residenciais para atendimento aos idosos; 

 II - implantação de equipamentos urbanos  

comunitários voltados ao idoso; 

 III - eliminação de barreiras arquitetônicas  

e urbanísticas, para garantia de acessibilidade ao  

idoso; 

 IV - critérios de fnanciamento compatíveis  

com os rendimentos de aposentadoria e pensão. 

CAPÍTULO X 

DO TRANSPORTE 

 Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e  

cinco) anos fca assegurada a gratuidade dos  

transportes coletivos públicos urbanos e semi-ur- 

banos, exceto nos serviços seletivos e especiais,  

quando prestados paralelamente aos serviços  

regulares. 
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 § 1.º Para ter acesso à gratuidade, basta que  

o idoso apresente qualquer documento pessoal  

que faça prova de sua idade. 

 § 2.º Nos veículos de transporte coletivo de  

que trata este artigo, serão reservados 10% (dez  

por cento) dos assentos para os idosos, devida- 

mente identifcados com a placa de reservado  

preferencialmente para idosos. 

 § 3.º No caso das pessoas compreendidas  

na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta  

e cinco) anos, fcará a critério da legislação lo- 

cal dispor sobre as condições para exercício da  

gratuidade nos meios de transporte previstos no  

caput  deste artigo. 

 Art. 40. No sistema de transporte coletivo  

interestadual observar-se-á, nos termos da legis- 

lação específca: 

 I - a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por  

veículo para idosos com renda igual ou inferior a  

2 (dois) salários-mínimos; 

 II - desconto de 50% (cinqüenta por cento),  

no mínimo, no valor das passagens, para os idosos  
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que excederem as vagas gratuitas, com renda igual  

ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos. 

 Parágrafo único. Caberá aos órgãos compe- 

tentes defnir os mecanismos e os critérios para o  

exercício dos direitos previstos nos incisos I e 

II. 

 Art. 41. É assegurada a reserva, para os  

idosos, nos termos da lei local, de 5% (cinco por  

cento) das vagas nos estacionamentos públicos  

e privados, as quais deverão ser posicionadas de  

forma a garantir a melhor comodidade ao idoso. 

 Art. 42. É assegurada a prioridade do idoso  

no embarque no sistema de transporte coletivo. 

Título III 

DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são  

aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos  

nesta Lei forem ameaçados ou violados: 
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 I - por ação ou omissão da sociedade ou do  

Estado; 

 II - por falta, omissão ou abuso da família,  

curador ou entidade de atendimento; 

 III - em razão de sua condição pessoal. 

CAPÍTULO II 

DAS MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTEÇÃO 

 Art. 44. As medidas de proteção ao idoso  

previstas nesta Lei poderão ser aplicadas, isolada  

ou cumulativamente, e levarão em conta os fns  

sociais a que se destinam e o fortalecimento dos  

vínculos familiares e comunitários. 

 Art. 45. Verifcada qualquer das hipóteses  

previstas no art. 43, o Ministério Público ou o  

Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá  

determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 

 I - encaminhamento à família ou curador,  

mediante termo de responsabilidade; 

 II - orientação, apoio e acompanhamento  

temporários; 
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 III - requisição para tratamento de sua saúde,  

em regime ambulatorial, hospitalar ou 

domiciliar; 
 IV - inclusão em programa ofcial ou comu- 

nitário de auxílio, orientação e tratamento a usu- 

ários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao  

próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que  

lhe cause perturbação; 

 V - abrigo em entidade; 

 VI - abrigo temporário. 

Título IV 

DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Art. 46. A política de atendimento ao idoso  

far-se-á por meio do conjunto articulado de ações  

governamentais e não-governamentais da União,  

dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

 Art. 47. São linhas de ação da política de  

atendimento: 
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 I - políticas sociais básicas, previstas na Lei 

n.°  8.842, de 4 de janeiro de 1994; 

 II - políticas e programas de assistência  

social, em caráter supletivo, para aqueles que  

necessitarem; 

 III - serviços especiais de prevenção e aten- 

dimento às vítimas de negligência, maus-tratos,  

exploração, abuso, crueldade e opressão; 

 IV - serviço de identifcação e localização  

de parentes ou responsáveis por idosos  

abandonados em hospitais e instituições de longa  

permanência; 

 V - proteção jurídico-social por entidades  

de defesa dos direitos dos idosos; 

 VI - mobilização da opinião pública no  

sentido da participação dos diversos segmentos  

da sociedade no atendimento do idoso. 
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CAPÍTULO II 

DAS ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO  

IDOSO 

 Art. 48. As entidades de atendimento são  

responsáveis pela manutenção das próprias uni- 

dades, observadas as normas de planejamento  

e execução emanadas do órgão competente da  

Política Nacional do Idoso, conforme a Lei n.°  

8.842, de 1994. 

 Parágrafo único. As entidades governamen- 

tais e não-governamentais de assistência ao idoso  

fcam sujeitas à inscrição de seus programas, junto  

ao órgão competente da Vigilância Sanitária e  

Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e em sua  

falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da  

Pessoa Idosa, especifcando os regimes de aten- 

dimento, observados os seguintes requisitos: 

 I - oferecer instalações físicas em condições  

adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade  

e segurança; 

 II - apresentar objetivos estatutários e plano de  

trabalho compatíveis com os princípios desta Lei; 
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 III - estar regularmente constituída; 

 IV - demonstrar a idoneidade de seus  

dirigentes. 

 Art. 49. As entidades que desenvolvam  

programas de institucionalização de longa per- 

manência adotarão os seguintes princípios: 

 I - preservação dos vínculos familiares; 

 II -  atendimento personalizado e em peque- 

nos grupos; 

 III - manutenção do idoso na mesma insti- 

tuição, salvo em caso de força maior; 

 IV - participação do idoso nas atividades  

comunitárias, de caráter interno e externo; 

 V - observância dos direitos e garantias dos  

idosos; 

 VI - preservação da identidade do idoso e ofe- 

recimento de ambiente de respeito e dignidade. 

 Parágrafo único. O dirigente de instituição  

prestadora de atendimento ao idoso responderá 

civil e  criminalmente pelos atos que praticar em 

detrimento  do idoso, sem prejuízo das sanções 

administrativas. 
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 Art. 50. Constituem obrigações das entidades  

de atendimento: 

 I - celebrar contrato escrito de prestação  

de serviço com o idoso, especifcando o tipo de  

atendimento, as obrigações da entidade e presta- 

ções decorrentes do contrato, com os respectivos  

preços, se for o caso; 

 II - observar os direitos e as garantias de que  

são titulares os idosos; 

 III - fornecer vestuário adequado, se for  

pública, e alimentação sufciente; 

 IV - oferecer instalações físicas em condições  

adequadas de habitabilidade; 

 V - oferecer atendimento personalizado; 

 VI - diligenciar no sentido da preservação dos  

vínculos familiares; 

 VII - oferecer acomodações apropriadas para  

recebimento de visitas; 

 VIII - proporcionar cuidados à saúde, conforme  

a necessidade do idoso; 

 IX - promover atividades educacionais,  

esportivas, culturais e de 

lazer; 
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 X - propiciar assistência religiosa àqueles que  

desejarem, de acordo com suas crenças; 

 XI - proceder a estudo social e pessoal de  

cada caso; 

 XII - comunicar à autoridade competente  

de saúde toda ocorrência de idoso portador de  

doenças infecto-contagiosas; 

 XIII - providenciar ou solicitar que o Minis- 

tério Público requisite os documentos necessários  

ao exercício da cidadania àqueles que não os  

tiverem, na forma da lei; 

 XIV - fornecer comprovante de depósito dos  

bens móveis que receberem dos idosos; 

 XV - manter arquivo de anotações onde  

constem data e circunstâncias do atendimento,  

nome do idoso, responsável, parentes, endereços,  

cidade, relação de seus pertences, bem como o va- 

lor de contribuições, e suas alterações, se 

houver,  e demais dados que possibilitem sua identifcação  

e a individualização do atendimento; 

 XVI - comunicar ao Ministério Público, para  

as providências cabíveis, a situação de abandono  

moral ou material por parte dos familiares; 
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XVII - manter no quadro de pessoal profs- 

sionais com formação específca. 

 Art. 51. As instituições flantrópicas ou sem  

fins lucrativos 

prestadoras de serviço ao idoso  

terão direito à assistência judiciária gratuita. 

CAPÍTULO III 

DA FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES DE  

ATENDIMENTO 

 Art. 52. As entidades governamentais e  

não-governamentais de atendimento ao idoso  

serão fscalizadas pelos Conselhos do Idoso,  

Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros  

previstos em lei. 

 Art. 53. O art. 7.º da Lei n.º 8.842, de 1994,  

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 7.º Compete aos Conselhos de que trata  

o art. 6.° desta Lei a supervisão, o acompanha- 
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mento, a fscalização e a avaliação da política  

nacional do idoso, no âmbito das respectivas  

instâncias político-administrativas.” (NR). 
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CADERNETA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA 

1. APRESENTAÇÃO 

O Estatuto do Idoso representou uma grande conquista social e um marco 

na  garantia de direitos. Nele foi destacada a atenção integral à saúde do 

idoso        pelo Sistema Único de Saúde, assim como a Política Nacional de 

Saúde da           Pessoa 

Idosa.   

A Constituição Federal coloca a saúde como um direito de todos e é um 

dever        do Estado garanti-la. O Ministério da Saúde está disponibilizando 

agora a          Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa. Este documento faz parte de 

uma estra-          tégia para o acompanhamento da saúde de nossa população 

idosa.  

Nessa Caderneta serão registradas informações importantes sobre as 

condi-      ções de sua saúde e irá auxiliar os profissionais de saúde sobre 

quais as ações                 necessárias para que você tenha um envelhecimento ativo 

e saudável. Com                  ela você poderá acompanhar a 

evolução de sua saúde. 
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Essa é mais uma ação que traduz o compromisso de todos os gestores com a  

saúde integral da população idosa. 

Ande sempre com sua Caderneta e não se esqueça de levá-la nas consultas  

com os profssionais de saúde. 

Envelhecer com saúde é um direito seu de cidadania. Mas não se esqueça 

de    fazer a sua parte praticando alguma atividade física: ande, dance, 

namore,          faça todas as coisas que te dão prazer. Participe das 

atividades de sua co-                     munidade. Saia com seus amigos e amigas. Pratique 

saúde com sua família,                         passeando e 

se divertindo juntos. 

Lembre-se sempre que envelhecer não é sinônimo de doença e se notar 

qual-     quer alteração no seu dia-a-dia procure o serviço de saúde mais 

próximo de          

você. 
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2. MINHA IDENTIFICAÇÃO 

Nome:  _______________________________________________________ 

Como eu sou mais conhecido:  ____________________________________ 

N.º Cartão do SUS:  _____________________________________________ 

Documento de identidade:  ______________________________________ 

Sexo: ( ) masculino   ( ) feminino 

Data de nascimento:  ____/____/______ 

Endereço:  ____________________________________________________ 

N.º: _______ Complemento:  _____________________________________ 

Bairro:  ______________________________________________________ 

Ponto de referência: ____________________________________________ 

CEP: _____________________  Cidade:  ____________________________ 

Estado: ____ Telefone: ________________ Celular: __________________ 

Estado civil: ( ) casado ( ) solteiro ( ) viúvo ( ) separado ( ) outros 
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Minha escolaridade:  ( ) analfabeto ( ) até 4 anos   

( ) 4 a 8 anos ( ) 8 anos ou mais 

Sou aposentado: ( ) sim ( ) não 

Minha ocupação antes de aposentar:  ______________________________ 

Minha ocupação atual:  __________________________________________ 

Grupo sangüíneo: _______ Fator RH:______ 

Meus hábitos de vida: Fumo ( ) não ( ) sim 

( ) fumo freqüentemente ( ) fumo raramente ( ) parei de fumar 

Tipo: ______________ Quantidade: ______________Tempo:  __________ 

Bebida alcoólica ( ) não ( ) sim 

( ) bebo frequentemente ( ) bebo raramente ( ) parei de beber 

Tipo: ______________ Quantidade: ______________Tempo:  __________ 

Atividade física ( ) não ( ) sim 

( ) faço frequentemente ( ) faço raramente ( ) parei de fazer 

Tipo: ______________ Frequência: ______________Tempo: ___________ 
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3. MORAM COMIGO___________ pessoas 

4. FICO SOZINHO A MAIOR PARTE DO DIA? ( ) sim ( ) não 

5. PESSOA QUE PODERIA CUIDAR DE MIM CASO EU PRECISASSE 

Nome: _______________________________________________________ 

Grau de vínculo: _______________________________________________ 

Esta pessoa mora próximo de mim? ( ) sim ( ) não 

Endereço: __________________________________________N.º:  ______ 

Complemento: ________________________ Bairro:  _________________ 

Ponto de referência:  ____________________________________________ 

CEP: ______________________ Cidade: ____________________________ 

Estado: ____ Telefone: ________________ Celular: __________________ 

Eu necessito de cuidados para o dia-a-dia? ( ) sim  ( ) 

não Obs.:  ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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6. EM GERAL, EU DIRIA QUE A MINHA SAUDE É:  

Data 
Categoria 

Muita BoaBoaRegularRuimMuito Ruim 
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7. MEUS PROBLEMAS ATUAIS DE SAÚDE SÃO: 

1) 

2)  

3) 

4)  

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 



312 

 

8. MEDICAMENTOS QUE ESTOU USANDO, DOSAGEM E QUANTAS VEZES AO DIA 

1) 

2)  

3) 

4)  

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 
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9. OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

9.1. Internações 

Ano 

 

Número de  

internações 

1.º sem. 

2.º sem. 

Obs: _________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

9.2. Ocorrência de quedas 

Ano 

 

Número de  

quedas 

1.º sem. 

2.º sem. 

Obs: _________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 
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9.3. Sou alérgico ou tenho intolerância 

a: 
Medicamentos: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Alimentos:  

1) 

2) 

3) 

4) 

Agentes ambientais (exemplo: poeira, mofo, fumaça, pêlo de animal): 

1)  

2) 

3) 

4) 


