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RESUMO 

 

 

LOUREIRO DA SILVA. A.P.L. O olhar dos conselheiros de saúde da Região 

Metropolitana de São Paulo sobre serviços de saúde para idosos: “Quem 

cuidará de nós em 2030?”. Dissertação de Mestrado em Gerontologia. 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2013. 

 

 

Este estudo foi desenvolvido por meio de um recorte da pesquisa “Método 

Delphi eletrônico para prospecção dos serviços/cuidados necessários ao idoso 

– Quem cuidará de nós em 2030?”, utilizando a abordagem qualitativa. Sob a 

ótica dos conselheiros de saúde, buscou compreender a percepção sobre os 

serviços de saúde oferecidos hoje e o que esperam que seja oferecido em 

2030 aos idosos da Região Metropolitana de São Paulo. Ao serem 

questionados, por meio de entrevistas, sobre possíveis direcionamentos de 

ações para os dias de hoje e para 2030, a elaboração e o aperfeiçoamento de 

espaços de convivência foram sempre citados pelos 37 sujeitos. Há claramente 

preferência por programas que propõem o fortalecimento de vínculos 

familiares, sociais e comunitários a partir de atividades sócio-ocupacionais e de 

lazer. Foi percebido que no campo das ações preventivas muito ainda deve ser 

articulado para garantir qualidade nos serviços na atualidade e em 2030. Os 

sistemas de saúde e assistência social, para haver ações eficazes, devem 

trabalhar em gestão integrada e maior planejamento.  

 

 

Palavras-chave: Conselheiros de Saúde, Região Metropolitana de São Paulo, 

Serviços de Saúde para Idosos, Cuidados. 
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ABSTRACT 

 

 

LOUREIRO DA SILVA. A.P.L. Health services for the elderly through the 

eyes of the Health Councilors of the Metropolitan Region of São Paulo: 

who will take care of us in 2030? Master´s Thesis in Gerontology. Pontifical 

Catholic University of São Paulo, 2013. 

 

 

 

 

This study performed a qualitative analysis of an excerpt of the research 

“Prospecting Necessary Services/Care for the Elderly using the Online Delphi 

Method”. From a health councilor standpoint, this study sough to understand the 

perception about the health services offered today and expected in 2030 in the 

Metropolitan Area of the São Paulo State. When questioned about possible 

directions for today and for 2030, the construction and betterment of living 

centers was always mentioned by the councilors. There is a clear preference for 

programs that strengthen family, social and community ties through leisure, 

social, and occupational activities. It is strong the perception that large scale 

preventive actions are needed to guarantee the quality of the actual and future 

services in 2030. Health and Social Assistance Systems should jointly work in 

long-term planning and management to ensure effective programs.    

 

 

 

 

Key words: Health Councilor, Metropolitan Region of São Paulo, Health 

Services for the Elderly, Care Taking. 
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PRIMEIROS PASSOS 

 

 

 
Para navegar contra a corrente 

 são necessárias condições raras: 
 espírito de aventura, coragem, 

 perseverança e paixão. 
 (Nise da Silveira, 1986) 

 

 

 com esta frase que ao pensar na minha trajetória profissional 

questiono se temos a oportunidade de planejar por quais 

caminhos seguir. Não é a vida que em um vem e vai desatado 

nos guia e leva para lugares nunca antes imaginados, mas intuitivamente 

desejados? 

Nasci em Belém do Pará, filha de uma família sólida e tradicionalmente 

paraense; vivi momentos maravilhosos da vida por lá, cresci e aprendi a ter 

tudo de melhor. Minha vida e a Gerontologia se entrelaçam, desde muito cedo, 

na minha criação, amadurecimento e trabalho. Não vivo sem seus conceitos e 

aprendizado, pois me ensinaram a olhar o mundo, minha família e minha vida 

profissional de forma ampliada e criativa, sem julgar, com o simples desejo de 

estar junto, desfrutando novas descobertas.  

Terapeuta ocupacional, encantada pela minha profissão e por seu poder 

transformador de realidades, em minha graduação, envolvida na disciplina de 

Gerontologia, descobri um grande prazer na prática da docência. Cursei, já em 

São Paulo, uma apaixonante especialização em Gerontologia, que me mostrou 

a importância do trabalho social, da prática multiprofissional e da pesquisa 

cientifica.  

Preparada para um novo desafio profissional, entrei no mestrado em 

Gerontologia Social na PUC. Sonho alcançado, muitas descobertas, bons 

É 
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encontros. Nele, fui envolvida em discursos sociais que completavam todos os 

meus questionamentos. Acredito que no mestrado tive um grande encontro, 

que considero até hoje o maior de minha vida: a paixão pela prática e a 

possibilidade de transformar o trabalho, culturalmente formal e frequentemente 

repetitivo, em prazer e pesquisa. 

Neste estudo materializo meu dia a dia em pesquisa, dialogo 

criticamente com quem vive, como eu, na prática, os serviços públicos de 

atendimento. Minha realidade, pela voz de conselheiros de saúde e por minhas 

observações, é lançada.  

Este trabalho foi desenvolvido por meio de um recorte da pesquisa 

“Método Delphi eletrônico para prospecção dos serviços/cuidados necessários 

ao idoso – Quem cuidará de nós em 2030?”, que buscou retratar a percepção 

dos conselheiros municipais de saúde sobre o cuidado oferecido hoje e em 

2030 aos idosos da Região Metropolitana de São Paulo. Centra-se em, por 

meio de metodologia prospectiva, propor um trabalho interdisciplinar e 

interinstitucional, com a participação da Universidade de Brasília (UnB), 

Universidade de São Paulo (USP), Universidade Católica de Brasília (UCB-DF) 

e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), para investigação 

sobre os cuidados e serviços disponíveis na atualidade para o segmento idoso, 

além de investigar quais cuidados e serviços são desejáveis para as pessoas 

em sua velhice em 2030. A pesquisa de origem objetivou explorar o consenso 

de três segmentos: gestores de saúde do município, conselheiros municipais 

de saúde e conselheiros municipais do idoso. E foi realizada, em campos, na 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e na Região Integrada de 

Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF), de 2010 a 2012. 

Após entrar nesse grande projeto, já em sua fase de finalização de 

campo, participei de diversas discussões sobre as considerações coletadas, 

estratégias e planejamento, para análise dos dados e apresentações finais.   

Percebendo união entre meus interesses e os achados da pesquisa, fui 

presenteada com a possibilidade de trabalhar as falas, encontrando um 
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casamento entre minha vida pessoal e profissional: a possibilidade de pensar 

em serviços e programas de atendimento para idosos.  

Portanto, este trabalho se circunscreve à análise das transcrições das 

entrevistas com os conselheiros municipais de saúde dos 39 municípios da 

RMSP. 

Como objetivo principal, busquei compreender, sob a ótica dos 

conselheiros de saúde, a percepção sobre os serviços de saúde oferecidos 

hoje e sobre o que esperam que seja oferecido em 2030 aos idosos da RMSP, 

para assim perceber a situação dos serviços que o setor público dirige à 

pessoa idosa na região metropolitana de São Paulo, descrever sob a ótica dos 

conselheiros de saúde os serviços citados existentes no setor público 

atualmente e descrever os serviços que os conselheiros de saúde consideram 

relevantes para a execução no serviço de saúde brasileiro em 2030. 

Nestas páginas que seguem falaremos, no primeiro capítulo, sobre 

envelhecimento e o idoso na RMSP, abordando as alternativas de cuidados 

atuais e para 2030. No segundo capitulo abordaremos quem são os 

conselheiros municipais de saúde, qual é o seu papel, representações e 

atividades na sociedade.  

Nos caminhos percorridos, as análises dispostas nestes capítulos, 

contidos em algumas impressões e considerações finais, geram 

questionamentos sobre até que ponto os conselheiros sabem dos serviços 

destinados aos idosos na atualidade, e o que eles pensam sobre os serviços 

que serão essenciais à população idosa em 2030. As respostas às perguntas 

esclarecem se os conselheiros estão cientes da corrente situação do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e se são capazes de participar do planejamento futuro 

desse sistema. 

Assim, entendendo como é eficiente a atuação dos conselheiros, o 

estudo convida à reflexão sobre melhorias no presente modelo e contribui para 

a efetivação do princípio legal do SUS, previsto pela Lei Orgânica da Saúde 
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(Leis 8.080/90 e 8.142/90), segundo o qual o sistema público de saúde 

brasileiro deve se valer de epidemiologia para estabelecer prioridades, alocar 

recursos e conformar-se às exigências reais do cidadão.  
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CAPÍTULO I                                                                                      

Envelhecer na metrópole 

 

 Estado de São Paulo apresentou nítida transformação em 

estrutura demográfica. Em 2000, o número de idosos para 

cada 100 jovens era de 23,23, subindo para 36,50. No Brasil, 

em 2010, o mesmo número atingiu 30,66 idosos, mostrando que a 

concentração de idosos no Estado é maior do que em todo o país (IBGE, 

2010).    

Verificaram-se a diminuição de sua população jovem até 15 anos 

(26,13% do total populacional em 2000 para 21,47% em 2010) e o aumento de 

quase 2 pontos percentuais na população idosa, com 65 anos e mais. Esse 

comportamento etário se dá em ambos os sexos, embora se perceba que entre 

as mulheres a proporção de pessoas com mais de 65 anos é superior: 4,55% 

das mulheres em 2010 têm mais de 65 anos, para 3,29% dos homens (IBGE, 

2010).   

As mesorregiões situadas a leste e com atividade econômica bastante 

fortalecida, como Campinas, Vale do Paraíba Paulista, Macros Metropolitana e 

Região Metropolitana de São Paulo, apresentam índices de envelhecimento 

próximos à média estadual (IBGE, 2010).   

Porém, ao se tratar da RMSP, ressaltamos que mesmo com o número 

de idosos aproximado na média do Estado, o envelhecimento da população 

nesse território ocorre desigualmente pelas diferentes localidades da 

metrópole. Em locais em que o perfil socioeconômico da população é mais 

elevado, a presença de idosos é muito mais marcante do que nas regiões mais 

pobres (MEDEIROS, CASTRO, 2004). 

Conhecida como Grande São Paulo, a RMSP é o maior centro urbano 

do país, a principal metrópole da América do Sul e a terceira maior do mundo. 

De acordo com informações do IBGE (2010, p.126): 

O 
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“Metrópole, da língua grega metropolis, é o termo 
empregado para se designar as cidades centrais de 
áreas urbanas formadas por cidades ligadas entre si 
fisicamente, conurbadas, ou através de fluxos de 
pessoas e serviços ou que assumem importante 
posição (econômica, política, cultural etc.) na rede 
urbana da qual fazem parte”. (IBGE, 2010, p.126) 

 
 
 

 

IMAGEM 1 – Região Metropolitana de São Paulo.  
Fonte: http://www.baixarmapas.com.br/sao-paulo-rmsp/ 

 

 

A população da RMSP é formada por diferentes raças e culturas; a área 

da RMSP é de 7.947,3 Km2, com população estimada de 20.731.917 pessoas, 

vivendo com um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) médio bem elevado 

(0,828), porém com grandes discrepâncias entre municípios, demonstrando 

formas distintas de acesso a serviços de saúde, assistência, educação, 

saneamento e habitação (MEDEIROS, CASTRO, 2004). 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conurba%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_urbana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_urbana
http://www.baixarmapas.com.br/sao-paulo-rmsp/
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 Município População PIB Bilhões IDH 

Arujá 77.279 R$1,5  0,784 

Barueri 245.652 R$26,9 0,786 

Biritiba Mirim 29.168 R$274,9 0,712 

Caieiras 88.841 R$1,7 0,781 

Cajamar 66.131 R$4,1 0,728 

Carapicuíba 373.358 R$3,1 0,749 

Cotia 209.027 R$5,4 0,780 

Diadema 390.980 R$9,9 0,757 

Embu das Artes 245.148 R$3,7 0,735 

Embu-Guaçu 63.653 R$526 0,749 

Ferraz de Vasconcelos 172.222 R$1,4 0,738 

Francisco Morato 157.603 R$864 0,703 

Franco da Rocha 135.150 R$1,6 0,731 

Guararema 26.439 R$429 0,731 

Guarulhos 1.244.518 R$32,5 0,763 

Itapevi 206.558 R$3,6 0,735 

Itapecerica da Serra 156.077 R$3,2 0,742 

Itaquaquecetuba 329.144 R$2,9 0,714 

Jandira 110.842 R$1,4 0,760 

Juquitiba 29.081 R$223 0,709 

Mairiporã 84.104 R$1 0,788 

Mauá 425.169 R$6,6 0,766 

Mogi das Cruzes 396.468 R$7,7 0,783 

Osasco 668.877 R$31,6 0,776 

Pirapora do Bom Jesus 16.238 R$124 0,727 

Poá 107.556 R$2,2 0,771 

Ribeirão Pires 114.361 R$1,6 0,784 

Rio Grande da Serra 45.014 R$422 0,749 

Salesópolis 15.828 R$153 0,732 

Santa Isabel 51.467 R$749 0,738 

Santana de Parnaíba 113.945 R$3,2 0,814 

Santo André 680.496 R$14,7 0,815 

São Bernardo do Campo 774.886 R$28,9 0,805 

São Caetano do Sul 150.638 R$8,9 0,862 

São Lourenço da Serra 14.241 R$138 0,728 

São Paulo 11.376.685 R$389 0,805 

Suzano 267.583 R$5,6 0,765 

Taboão da Serra 251.608 R$4 0,769 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/PIB
http://pt.wikipedia.org/wiki/IDH
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aruj%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barueri
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biritiba_Mirim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caieiras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cajamar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carapicu%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cotia_(S%C3%A3o_Paulo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diadema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Embu_das_Artes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Embu-Gua%C3%A7u
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferraz_de_Vasconcelos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Morato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Franco_da_Rocha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guararema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guarulhos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itapevi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itapecerica_da_Serra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itaquaquecetuba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jandira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juquitiba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mairipor%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mau%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mogi_das_Cruzes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Osasco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pirapora_do_Bom_Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeir%C3%A3o_Pires
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_da_Serra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sales%C3%B3polis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Isabel_(S%C3%A3o_Paulo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santana_de_Parna%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Andr%C3%A9_(S%C3%A3o_Paulo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Bernardo_do_Campo
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Caetano_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Louren%C3%A7o_da_Serra
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suzano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tabo%C3%A3o_da_Serra
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Vargem Grande Paulista 44.555 R$633 0,770 

QUADRO 1 – Dados por município da RMSP, de total populacional. Produto Interno 
Bruto (PIB) e Índice de Desenvolvimento Humano médio (IDH). Fonte: IBGE 2010. 

 

Composta por 39 municípios, subdivididos em sete regiões: Franco da 

Rocha, Mananciais, Grande ABC, Rota dos Bandeirantes, Alto do Tietê, 

Guarulhos e São Paulo. São eles:  

a) Franco da Rocha: Franco da Rocha, Mairiporã, Cajamar, Francisco Morato 

e Caieiras;  

b) Mananciais: São Lourenço da Serra, Juquitiba, Itapecerica da Serra, Embu-

Guaçu, Embu das Artes, Cotia e Taboão da Serra; 

c) Grande ABC: São Caetano do Sul, Santo André, São Bernardo do Campo, 

Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra; 

 

d) Rota dos Bandeirantes: Vargem Grande Paulista, Barueri, Osasco, Santana 

de Parnaíba, Carapicuíba, Itapevi, Pirapora do Bom Jesus e Jandira; 

 

e) Alto do Tietê: Suzano, Guararema, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, 

Santa Isabel, Arujá, Salesópolis, Poá, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba; 

 

f) Guarulhos; 

 

g) São Paulo. 

 

É possível afirmar que a RMSP, por suas características, tem inegáveis 

vantagens comparativas, como infraestrutura, rede de serviços e 

principalmente a multiculturalidade. A miscigenação das etnias produz uma 

soma de seus hábitos, costumes, conhecimento e cultura que enriquece o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vargem_Grande_Paulista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
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cotidiano da metrópole e certamente contribui para delinear eixos de uma nova 

comunidade (OLHE, 2009). 

Embora seja reconhecida como local que oferece a seus moradores bom 

acesso a serviços públicos, incluindo os de saúde, ela reflete os contrastes e 

contradições do país: os idosos se veem diante de situações que evidenciam o 

verdadeiro despreparo das cidades para acolhê-los com dignidade. Apesar de 

haver crescente número de serviços oferecidos pelas cidades à população 

idosa, eles estão dispersos ou localizados em determinadas áreas de grande 

concentração de renda e em número pequeno de modalidades de atendimento, 

deixando poucos com muitas alternativas e muitos com poucas oportunidades 

de acesso. 

Como as medidas e formas de execução dos serviços de hoje são 

ineficientes, acredita-se que ao repensar o sistema floresceriam estratégias 

inovadoras para subsidiar o modelo nacional de assistência à pessoa idosa, 

preparando para atendê-los hoje e em 2030. 

Em um mundo em forte aceleração histórica, quando se trata de políticas 

públicas e de planejamento, ou seja, projetar o futuro, é imprescindível se 

basear em observações do passado, quando a vida dos indivíduos estava 

alinhada em formação, produção e repouso, sendo o idoso visto como passivo 

e dependente, à espera do final da vida. Para ele, era essencial haver casas de 

saúde e instituições de longa permanência em caráter de moradias coletivas 

para acolhê-lo, apenas com casa e comida (QUARESMA, 2006).  

Existem diversas formas de viver e envelhecer, e possivelmente sempre 

serão especialmente indispensáveis as estratégias diversificadas de 

assistência. Em várias situações, as mulheres idosas são comumente mais 

vulneráveis à discriminação, inclusive com menor acesso ao trabalho e ao 

atendimento à saúde; estão mais sujeitas ao abuso; têm negado o direito de 

possuir propriedades e receber heranças; e lhes faltam renda básica e 

previdência social. Mas os homens idosos, particularmente após a 

aposentadoria, podem tornar-se vulneráveis em decorrência da maior 
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fragilidade das redes de suporte social e por estarem sujeitos a abusos, 

particularmente o financeiro. Essas diferenças têm importantes implicações 

para políticas e planejamento de programas públicos (UNFPA, 2012). 

Born (2001) assinala que outrora, na ausência da família capaz de 

cuidar do idoso, a única opção era delegada aos asilos, os quais continuam 

sendo frequentemente associados à ideia de pobreza e mendicância. A 

imagem negativa, de exclusão e abandono, ainda permanece, e decorre da 

falência do atual sistema de seguridade social existente no Brasil, do qual a 

saúde pública participa.  

O idoso de 2030 será o adulto da atualidade, com maior acesso a 

informações sobre deveres e diretos como cidadão, inserido nas novas 

configurações sociais, cuja tecnologia é inerente à sua rede. A geração mais 

velha, que estará idosa em 2030, não é um grupo homogêneo, para o qual 

bastam políticas generalistas. É importante não padronizar os idosos como 

categoria única, mas reconhecer que essa população apresenta características 

tão diversas quanto qualquer outro grupo etário em termos, por exemplo, de 

idade, sexo, etnia, educação, renda e saúde. Cada grupo de idosos, como os 

de baixa renda, de mulheres, homens, idade mais avançada, indígenas, 

analfabetos, da população urbana ou rural, tem exigências e interesses 

específicos que precisam ser tratados diferenciadamente, por meio de 

programas e modelos de intervenção adequados a cada segmento (UNFPE, 

2012). 

Quaresma, em 2008, assinalava que para adequar as políticas públicas 

a uma profunda transformação social seria preciso clarificar o que se espera de 

um envelhecer na metrópole em 2030. Deve-se saber o que se tem e o que se 

deseja. 

Em projeto multicêntrico europeu desenvolvido em Lisboa em 2007, com 

indivíduos de 40 a 50 anos, com o objetivo de entender suas aspirações para a 

fase idosa, as respostas estavam associadas a dois eixos: saúde e 

sociabilidades. Os desejos eram envelhecer com autonomia, manter relações 
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sociais e ter o apoio da família, em caso de comprometimentos; ter acesso à 

vigilância periódica de saúde, ter informação e ocupação, e poder permanecer 

em sua casa mesmo em situações de dependência, desejos e expectativas de 

grande espectro dos participantes (QUARESMA, 2006). 

Simultaneamente às aspirações, outro eixo foi identificado na pesquisa, 

relativo às atividades associadas ao desenvolvimento local: “valorização 

urbana”, associada à lógica de construção/consolidação de laços de 

identidade, favorecendo as relações interpessoais significantes e estruturantes 

da própria identidade dos lugares habitados, uma relação de pertencimento ao 

espaço vivido como importante desejo de velhice (QUARESMA, 2006). 

Para realizar seu direito de desfrutar do mais alto 
padrão alcançável de saúde física e mental, as 
pessoas idosas devem ter acesso a informações e 
serviços de atendimento em saúde para a terceira 
idade, que correspondam às suas necessidades. Isto 
inclui atendimento médico preventivo, tratamento e 
cuidados de longo prazo. Uma perspectiva de vida 
deve incluir atividades de promoção da saúde e 
prevenção de doenças cujo enfoque seja o da 
manutenção da independência, prevenção e 
retardamento de eventuais enfermidades e 
incapacitações, bem como a disponibilização de 
tratamento. São necessárias políticas de promoção de 
estilos de vida saudáveis, tecnologia assistiva, 
pesquisa médica e cuidados de reabilitação. (UNFPE, 
2012, p.7)  

Com mais acesso a informações, os desejos para um envelhecer em 

2030 estão voltados à promoção da autonomia e do desenvolvimento pessoal, 

melhorias do local em que vive, atrelando conceitos de segurança e 

acessibilidade, acolhimento profissional e especializado, e proximidade ao 

domicilio para situações de maior complexidade em termos de cuidados. 

As expectativas desenham um cenário diferente do que se vive na 

atualidade. Para ser alcançado em 2030 deve haver medidas e políticas 

públicas que ouçam os idosos e os envelhecentes, pois afinal já usam e 

usufruirão do que será oferecido. 

 



 

 

13 

 

CAPÍTULO II                                                                                              

O Conselho Municipal de Saúde e seus conselheiros 

 

 Constituição brasileira de 1988 definiu a saúde como direito de 

todos os cidadãos e responsabilidade do Estado, e estabeleceu 

um sistema público de saúde, o SUS, com base nos princípios 

de universalidade e equidade na provisão da saúde. O SUS introduziu a noção 

de controle social e participação popular. Os Conselhos de Saúde emergiram 

dessa estrutura legal como instituições responsáveis por capacitar a 

participação dos cidadãos na governança da saúde. Eles foram instituídos nos 

níveis municipal, estadual e federal, sendo responsáveis não somente por levar 

projetos do governo à população, mas transmitir sugestões da população aos 

vários níveis de governo (BRASIL, 1988).  

Conselhos de Saúde são órgãos coletivos e permanentes formados por 

cidadãos, profissionais da área da saúde, instituições governamentais e 

prestadores de serviços de saúde, todos em igual número. Eles são foros 

políticos nos quais os participantes debatem e têm a chance de formar alianças 

e auxiliar a Secretaria de Saúde a definir prioridades e políticas (COELHO, 

2007).  

A força dos Conselhos Municipais de Saúde (CMS) deriva em grande 

parte de uma lei que lhes garante poder de veto em planos e na prestação de 

contas da Secretaria Municipal de Saúde. Se o conselho rejeita o plano e o 

orçamento, os quais a Secretaria de Saúde é obrigada a apresentar 

anualmente, o Ministério da Saúde, responsável por 55% do orçamento público 

do setor, não transfere os fundos ao município. Os CMS, como o de São Paulo, 

são particularmente importantes na gestão da saúde, pois um dos princípios 

norteadores do SUS é a descentralização do sistema de saúde (GOHN, 2001).  

 Com a descentralização, os governos municipais assumiram grande 

responsabilidade no planejamento e prestação de serviços de saúde. O 

processo tornou o município espaço político estratégico para definir as políticas 

A 
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de saúde, e os CMS arenas importantes para a participação nos processos 

decisórios (BÓGUS, 1998; LOPES, 2003).  

 Os CMS, como membros da instância máxima de deliberação do SUS, 

de caráter permanente e deliberativo, têm como missão a deliberação, 

fiscalização, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas de 

saúde. No entanto, estudos que serão descritos adiante mostram que eles, 

com o papel de fortalecer as ações do SUS, não conseguem atender às 

diretrizes, revelando os limites da participação e do controle social nesse 

contexto.  

Wendhausen (1999), em sua tese de doutorado desenvolvida em um 

CMS do Estado de Santa Catarina, ressaltava que a presença quantitativa dos 

representantes usuários não corresponde à qualidade de sua participação e 

questiona: eles são, de fato, “representantes”?  

Grisotti, Patrício e Silva (2010), em pesquisa de abordagem qualitativa 

tentou responder a esse questionamento ao analisar a efetividade e a 

resolutividade de ações do SUS e a satisfação de usuários, tendo como objetos 

de análise uma comunidade e o CMS de Florianópolis. Os resultados 

mostraram compreensões diferentes de saúde entre os sujeitos e a distância 

entre as práticas e o referencial preconizado. Evidenciaram-se as deficiências 

na organização dos Conselhos, composição e representatividade, nos 

encaminhamentos das deliberações, papel do conselheiro e sua relação com a 

entidade que representa, finalizando com a ideia de que a participação popular 

e o controle social do SUS, por meio do CMS, estão longe de ser realidade. 

Em outra pesquisa, que objetivou analisar o perfil dos conselheiros de 

saúde do Município de Jequié-BA e identificar seu conhecimento acerca da 

função, os resultados mostraram que os conselheiros compreendem a 

relevância do controle social. Entretanto, o estudo indica que alguns 

conselheiros possuem ainda um conceito equivocado quanto ao seu papel, 

indicando carência de capacitação dos mesmos. Os autores do estudo frisaram 

a ausência de paridade entre o número de membros integrantes das classes 
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constituintes do Conselho como grave problema que deve ser revisto, a fim de 

que haja sua legitimação. Em conclusão, percebeu-se que é essencial rever 

ações e redefinir os representantes dos segmentos, governo e 

trabalhadores em saúde (OUZA et.al., 2012). 

Ao desenvolver a pesquisa, Gerschman (2004), com base em resultados 

sobre descentralização e inovações na política de saúde, em municípios que 

alcançaram maior desenvolvimento no setor no Estado do Rio de Janeiro, 

observou que os representantes das comunidades nos Conselhos reforçam os 

aspectos relativos ao exercício da representação em sociedades desiguais. 

Percebeu que há o predomínio de uma elite diferenciada formada por homens 

mais velhos, mais bem educados e com salários maiores do que a média da 

comunidade.  

A ideia de “controle social” como fundamento dos Conselhos é 

dificilmente compreendida pelos conselheiros. O exercício da representação 

torna-se difuso, às vezes acontece por meio da designação do conselheiro 

pelas associações comunitárias e, em outras ocasiões, por eleições em 

assembleias ou designação de instâncias institucionais da política de saúde 

(GERSCHMAN, 2004). 

Ao analisar a participação do usuário como conselheiro em conselho 

local de saúde, no município de Belo Horizonte, Minas Gerais, Costa (2006) 

constatou, nos discursos coletados, que o entendimento que os conselheiros 

têm acerca do que são é calcado em experiências anteriores e vivências 

particulares, diversas vezes em descompasso com a descrição prevista em lei. 

Os conselheiros não se sentem aptos a identificar o Conselho como espaço de 

democracia e a reconhecer a si próprios como sujeitos participantes, sugerindo 

uma intervenção de caráter educativo, que articule instrumentos pedagógicos 

analíticos de interpretação objetiva da realidade e de produtos de subjetividade. 

Para efetiva participação, em 2002 o Ministério da Saúde, por meio do 

Programa REFORSUS, elaborou o projeto de Apoio ao Fortalecimento do 

Controle Social no SUS. O projeto pretendia aumentar a participação e 
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promover a capacitação de conselheiros estaduais e municipais de saúde. 

Deveria ser implantado nacionalmente, e a base do projeto estava em 

discussão de problemas e em vivências do cotidiano dos Conselhos de Saúde 

e de seus membros. O treinamento proposto poderia acrescentar conteúdos 

técnicos ao saber e à experiência de cada conselheiro, respeitando as 

diferenças e as especificidades da região. A efetivação desse projeto não 

aconteceu em igualdade em todos os municípios. Grande rotatividade dos 

membros, falta de recursos do Conselho para cobrir custos operacionais e 

remunerar os membros e as especificidades da geografia brasileira, entre 

outros fatores que dizem respeito à falta de interesse político e à mobilização 

social, foram importantes impeditivos para o estabelecimento de uma formação 

ideal desses sujeitos (BRASIL, 2002). 

Como revela estudo de Cotta, Cazal e Rodrigues (2009) com os 

conselheiros municipais de saúde de Viçosa – MG, tendo como objetivo 

dimensionar o nível de informação e conhecimento em relação às atribuições e 

funções, a grande maioria (41,2%) desconhece o regimento interno, afirma 

nunca ter lido o Plano Municipal de Saúde (73,5%), e não sabe analisar o 

relatório de gestão (67,6%). Com esse perfil, os conselheiros são incapazes de 

eficientemente fiscalizar o relatório financeiro e orçamentário do município, 

constatando serem imprescindíveis cursos contínuos de capacitação e 

atualização para as lideranças. 

Santos, Vargas e Lucas (2011), igualmente procurando conhecer os 

conselheiros usuários do CMS de Belo Horizonte, obtiveram os mesmos 

achados: participação limitada, principalmente quanto à comunicação e ao 

entendimento das regras e legislações. Ao que tudo indicou, a educação 

continuada dos conselheiros pode ser uma solução para o problema. 

 Percebe-se que mediante diversos estudos apresentados, os Conselhos 

ainda são espaços em construção, que exigem grandes investimentos 

pedagógicos e de cunho político para ampliar a atuação. Para a efetiva 

aplicação do controle social e participação comunitária nas decisões e 
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execução de ações no SUS, há um grande caminho a ser percorrido. Porém, 

deve-se reconhecer a importância do contato comunitário e a relação estreita 

que os conselheiros mantêm com os serviços prestados em seu município. 

Esses integrantes talvez sejam os únicos membros municipais que se dedicam, 

no Brasil, a discutir o funcionamento e questionar possibilidades de 

transformação do SUS, e por isso devem ser ouvidos e valorizados a 

experiência e o contato com as redes de atendimento. 
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CAPÍTULO III                                                                                

Caminhos percorridos 

 

omo esta pesquisa teve o objetivo de compreender, sob a 

ótica dos conselheiros de saúde, a percepção sobre os 

serviços de saúde oferecidos hoje e o que esperam para 

2030 aos idosos da RMSP, a abordagem metodológica escolhida foi a 

qualitativa, a qual possibilita essa compreensão. A corrente qualitativa não se 

preocupa em quantificar, mas em entender e compreender os meandros das 

relações sociais consideradas essenciais e resultado da atividade humana 

criadora, afetiva e racional, que pode ser apreendida a partir do cotidiano da 

vivência e da explicação do senso comum (MINAYO, 2004).  

O trabalho foi composto por 37 sujeitos, usuários do serviço de saúde 

pública, investidos na função de conselheiros municipais de saúde. Os critérios 

de inclusão dos indivíduos no estudo foram: 

 Ser indicado pelo gestor de saúde do mesmo município; 

 Aceitar participar da pesquisa voluntariamente;  

 Assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Houve, com cada conselheiro, uma entrevista individual e 

semiestruturada, primeiramente gravada e posteriormente transcrita na 

íntegra, para as análises.   

A escolha por esse tipo de entrevista deve-se ao fato de a mesma 

permitir o acesso de forma abrangente às informações de interesse do 

pesquisador, garantindo a fidedignidade da fala dos entrevistados. Cada 

entrevista foi conduzida por um pesquisador1 ligado à pesquisa de origem, 

por meio de um roteiro (ANEXO 1). 

                                                           
1
 A pesquisa de origem, na Região Metropolitana de São Paulo, contou com sete 

pesquisadores de iniciação científica (cinco da PUC-SP e dois da EACH-USP), e um de 
mestrado acadêmico da PUC-SP.  

  C 
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A entrevista tem por objetivo buscar informações de fatos relatados 

pelos sujeitos-objetos da pesquisa que vivenciam determinada realidade 

que está sendo estudada (NETO, 1994). A entrevista semiestruturada 

permite ao entrevistado discorrer sobre o tema sem respostas ou condições 

prefixadas pelo pesquisador, pois sua estrutura permite perguntas fechadas 

(estruturadas) e abertas (MINAYO, 2004). 

As entrevistas ocorreram em espaço disponível no momento 

agendado, nas dependências do local de melhor acesso para cada sujeito. 

Além disso, os sujeitos foram esclarecidos sobre o anonimato e 

confidencialidade das informações, sobre o fato de as entrevistas se 

destinarem exclusivamente para pesquisa e a necessidade de gravação das 

mesmas. 

Para a análise das entrevistas foi usada a técnica de análise de 

conteúdo, definida por Bardin (2004, p.56) como: 

Um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações visando obter, por procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 
que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições e produção/percepção 
(variáveis inferidas) destas mensagens. 

Os procedimentos apresentados por Bardin possibilitaram melhor 

compreensão das falas dos conselheiros de saúde.  

A escolha permitiu a organização sistemática e objetiva do conteúdo 

das narrativas e análise mais fidedigna para ser possível a interpretação 

mais profunda do material coletado, transpondo o nível do senso comum e 

do subjetivismo na interpretação, a fim de alcançar vigilância crítica frente à 

comunicação das entrevistas e observações (MINAYO, 2004).  

Do ponto de vista operacional, Minayo (2004) assinala que a análise 

de conteúdo parte de uma literatura de primeiro plano para atingir um nível 

mais aprofundado: aquele que ultrapassa os significados manifestos. A 

análise de conteúdo relaciona estruturas semânticas (significantes) com 
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estruturas sociológicas (significados) dos enunciados, articulando a análise 

dos textos como os fatores que determinam sua característica: variáveis 

psicossociais, contexto cultural e processo de produção de mensagem. 

Após a transcrição das entrevistas, a fim de obter-se somente o conteúdo 

mais importante e representativo do material coletado, todos os textos foram 

submetidos a um software de pesquisa qualitativa denominado NVivo, 

pertencente à empresa QSR International Pty Ltda que, a partir de palavras-

chaves determinadas pelos pesquisadores, selecionou as passagens mais 

relevantes. A partir da pré-seleção, houve leituras do material para identificar, 

segundo o objetivo deste estudo, os temas presentes nos discursos dos 

conselheiros, para associação das unidades que apresentam semelhanças 

temáticas, buscando a construção de Eixos Temáticos.  

Foram analisadas quatro perguntas do questionário da pesquisa 

original composta de 18 perguntas, por serem mais relevantes ao objetivo 

deste estudo:  

1. Qual a sua percepção sobre os serviços e as ações em saúde que 

seu município oferece particularmente à pessoa idosa? 

2. Em sua avaliação, quais críticas o senhor teria ao modelo de 

atenção à saúde que hoje o seu município destina à pessoa idosa? 

3. Quais serviços e ações o senhor considera que deveriam ser 

oferecidos à pessoa idosa em seu município? O que falta hoje? 

4. Quais serviços e ações o senhor considera necessários para atingir 

um atendimento eficiente e bom à pessoa idosa em 2030? 

Como contribuição deste trabalho, pretende-se deixar a colaboração para 

a formulação de serviços a serem implantados no futuro para a população 

idosa.  

Todos os procedimentos propostos no âmbito do projeto de origem foram 

submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 
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Universidade de Brasília, tendo sido aprovados sob parecer CEP-FM 059/2009, 

datado de 12 de fevereiro de 2010 (ANEXO 2). 

Para a coleta de dados, os entrevistados assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 3), de que suas respostas serão 

utilizadas somente para fins da mesma e sua identidade será preservada. A 

propriedade intelectual de produtos ou processos que porventura advenham 

deste projeto será compartilhada de acordo com o envolvimento intelectual de 

cada membro e instituição que formam o grupo. 

Por fim, como em toda pesquisa com seres humanos, os pesquisadores 

se comprometem a seguir rigorosamente as normatizações da Resolução 

196/96 do Ministério da Saúde – Brasil. 
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CAPÍTULO IV                                                                                        

Cenários encontrados 

 

 Conselheiros de saúde da RMSP: quem são eles? 

 

os 39 municípios participantes da pesquisa tivemos acesso a 

37 membros dos CMS, todos da categoria “usuário”, membros 

da sociedade. Apenas os municípios de Caieiras e Juquitiba 

não apresentaram o sujeito para a entrevista. 

Foram entrevistados 23 homens e 14 mulheres, com média de idade 

igual a 57,76 anos, sendo que 19 dos 37 sujeitos já são idosos e possivelmente 

sentem os reflexos da experiência de serem atendidos pelo sistema público de 

saúde brasileiro como idosos.  

 

 

GRÁFICO 1 – Categorização dos conselheiros por sexo 
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Em 2030, a média de idade desses conselheiros sobe para 75,76 anos, 

e apenas 5 dos entrevistados ainda não terão 60 anos ou mais, portanto, e 

falam de serviços que gostariam de ter em seu próprio envelhecimento para 

2030. 

 

 

GRÁFICO 2 – Categorização por faixa etária dos conselheiros agrupados de 10 em 10 anos 

 

Quanto à nacionalidade, 35 são brasileiros, um representante é 

português e um alemão. Os números demonstram a pouca diversidade 

encontrada entre os conselheiros em relação à nacionalidade, destoando das 

características descritivas da RMSP, composta por grande número de 

imigrantes. O dado gera o questionamento se os serviços públicos oferecidos 

hoje e para 2030 são planejados e preparados para receber usuários de 

nacionalidades distintas, pois entre os próprios conselheiros a 

representatividade é baixa.      
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GRÁFICO 3 – Categorização dos conselheiros por nacionalidade 

 

Em relação ao Estado onde nasceram, a grande maioria é de São Paulo 

(20), seguido por Estados do Nordeste e demais Estados do Sudeste e Norte. 

Supõe-se que a grande representatividade de conselheiros de São Paulo 

demonstre possível conhecimento sobre os serviços ofertados, pois nasceram 

sob o sistema vigente.  

 



 

 

25 

 

 

GRÁFICO 4 – Categorização dos conselheiros por Estado de nascimento 

 

Doze sujeitos do total de entrevistados têm o ensino médio completo, 9 o 

fundamental incompleto, 4 o fundamental completo, 3 o ensino médio 

incompleto e apenas 2 chegaram ao ensino superior, porém não o concluíram.   

 

 

GRÁFICO 5 – Categorização dos conselheiros por escolaridade 
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A média de anos de participação no CMI foi de 2,17 anos, tendo como 

participação máxima 18 anos e mínima 6 meses. Os dados encontrados 

revelam que a grande maioria tem experiência como conselheiro. 

 

 

GRÁFICO 6 – Categorização dos conselheiros por tempo de participação no Conselho 

 

 Serviços atuais dirigidos à pessoa idosa na RMSP 

 

Nas quatro perguntas escolhidas do questionário da pesquisa original 

“Quem cuidará de nós em 2030?”, centradas no atendimento e serviços de 

saúde para o idoso hoje e em 2030, observaram-se, sobre a análise das 

respostas dos conselheiros de saúde dos 37 municípios, eixos temáticos que 

surgem das interpretações das falas, mostrando os principais problemas, 

percepções e soluções para os serviços existentes voltados ao idoso: 
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Atendimento 

 

São comuns relatos que apresentam a falta de médicos e de 

atendimento para necessidades básicas de saúde, como consultas e 

agendamentos. 

 

“Se os médicos faltam, esse é o maior problema, porque 
médico é fogo de lidar com eles”. (Biritiba Mirim) 

 

“Falta geriatra, não temos”. (Ferraz) 

 

“Os médicos atualmente tratam o idoso como uma coisa 
qualquer. Chega lá, eles falam, o que o senhor tem? E 

escrevem lá sem nem olhar na cara do idoso. É como um 
objeto”. (Ribeirão Pires) 

 

Tanaka e Ribeiro (2006) detectaram a carência de instrumentos e 

equipamentos de suporte para o atendimento médico na atenção básica. Em 

entrevista com médicos perceberam que existe falta de um sistema de 

encaminhamento e apoio específico para agendamento e marcação de 

consultas. No mesmo estudo destacou-se o baixo número de profissionais, 

insuficientes para cobrir todas as exigências. Porém, não foram identificados na 

literatura artigos que abordam a frequência dos médicos e a qualidade do 

tratamento oferecido a pacientes idosos. 

A problemática é abordada pelo governo federal que, ciente da falta de 

médicos, especialmente em 2013, tenta criar soluções. Em medida 

emergencial chamou ao trabalho no SUS médicos formados em universidades 

estrangeiras e os dispensou da aprovação do Exame Nacional de Revalidação 

de Diplomas Médicos (Revalida). O Revalida é um exame anual para 
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validar diplomas médicos expedidos por universidades de fora do Brasil, 

aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). 

Após uma série de manifestações contrárias à medida e diversas 

tentativas de entendimento entre o governo e a categoria médica, o Ministério 

da Saúde lançou unilateralmente o programa Mais Médicos, que tem como 

objetivo contratar cerca de 10 mil médicos para áreas mais carentes, em 

cidades do interior e periferias das grandes cidades. Além da contratação, o 

programa prevê melhorias na estrutura – unidades, equipamentos e pessoal, e 

ampliação da formação dos médicos em universidades brasileiras com dois 

anos de serviço obrigatório no SUS. 

O novo programa gerou enorme desconforto na categoria, e o presidente 

da Federação Nacional dos Médicos (Fenam), Geraldo Ferreira, afirmou que as 

entidades médicas repudiavam o projeto, e em tom de descontentamento com 

o governo federal declarou que o Mais Médicos é “irregular”. Segundo ele, o 

governo federal terá que enfrentar a resistência da categoria na justiça. O 

descontentamento ocorreu por dois principais motivos: exclusão do Revalida do 

processo de entrada de médicos estrangeiros; e obrigatoriedade de dois anos 

de prestação de serviços ao SUS, de médicos recém-formados, aumentando 

de 6 para 8 anos a formação dos profissionais. Afirmou ainda que os mais 

prejudicados com a insatisfação são os que necessitam dos serviços, os 

usuários do SUS.2 

O impasse só tende a agravar a situação do atendimento aos idosos, 

frequentemente relatado como inadequado e insuficiente pelos sujeitos 

entrevistados. 

 

“Acho muito errado um paciente chegar, já vai debilitado 
para o Centro Médico, ser mal atendido pela recepção ou 
pelo corpo médico, e é o que temos visto todos os dias”. 

(Ribeirão Pires) 
                                                           
2
 Cf. Portal de Notícias R7.com, 2013. O assunto ainda está em ampla discussão na sociedade 

brasileira, podendo ser totalmente alterado. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_medicina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estudos_e_Pesquisas_Educacionais
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“Falta ainda mais um reforço para o idoso, porque ele fica 
muito tempo esperando, a gente chega a ficar para um 

exame marcado para as oito horas, e acaba sendo 
atendido à uma hora”. (Suzano) 

 

“Acolhimento ao idoso aqui está deixando a desejar, 
principalmente o respeito ao idoso. Nem no banco, nem 
no mercado, nem no ônibus, não tem respeito”. (Ferraz) 

 
“Ele não é respeitado como idoso, em muitos casos”. 

 (Santa Isabel) 

 

“Idoso tem prioridade, mas muitas vezes ela não é 
respeitada”. (Itapecerica da Serra) 

 

“Não só em Cotia, mas no país inteiro é mal atendido e 
precisa melhorar cada vez mais”. (Cotia) 

 

“No atendimento ao idoso, não tem acolhimento e 
atendimento preferencial”. (Embu das Artes) 

 

“Acho que o idoso não é respeitado, ele não é bem 
acolhido, tratam o idoso como pessoa de segunda 

qualidade, não dão muita importância, se ele fala muito, 
ah, ele está caduco”. (São Paulo) 

 

Os resultados deste estudo corroboram os dados encontrados por 

Brehmer e Verdi (2013). Os autores perceberam que ao identificar e analisar as 

implicações éticas oriundas das práticas cotidianas na atenção à saúde dos 

usuários do SUS, o acolhimento nas realidades pesquisadas revelou contextos 

permeados por conflitos éticos que emergem do dia a dia das ações nos 
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serviços de saúde. Mostraram ainda distanciamentos técnicos e conceituais e 

limitações estruturais.  

Na voz dos usuários, sobressaíram diferenças marcantes entre o que se 

caracterizou como o desejo de se sentir acolhido com respeito, atendidas suas 

necessidades, e as frustrantes experiências no cotidiano dos serviços, as quais 

revelam situações de exclusão e negação do direito à saúde. 

Os resultados obtidos por eles e pela presente pesquisa representam 

um revés na execução dessa prática, em consonância com os princípios da 

universalidade no acesso, da integralidade na atenção e da garantia do direito 

à saúde. 

Em vários relatos evidenciou-se a preocupação quanto à urgência de 

atendimento diferenciado, não como prioridade, mas no que se refere ao olhar 

voltado ao envelhecimento. 

 
“Atenção diferenciada não só no quesito de fila, hoje não 

existe isso, nem geriatra para realmente ouvir o idoso e 
dar um encaminhamento mais pontual”. (Mairiporã)  

 

Para a efetivação da Política Nacional de Humanização do Ministério de 

Saúde (BRASIL, 2004) os profissionais de saúde e gestores devem entender 

as especificidades do idoso e a legislação brasileira, estando preparados para 

lidar com o processo de envelhecimento, particularmente a dimensão subjetiva 

do idoso, perceber que o atendimento deve ser integrado, a fim de facilitar o 

acesso dos idosos aos diversos níveis de atenção, além de investir na 

qualificação dos trabalhadores. 

No acolhimento à pessoa idosa os profissionais de saúde devem atentar 

para a criação de uma relação respeitosa, a partir da experiência de vida e 

dignidade e prudência, essenciais ao atendimento ideal ao idoso, segundo o 

pressuposto de que é capaz de compreender e receber orientações, chamá-lo 

pelo nome e manter contato visual, preferencialmente de frente, em local 
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iluminado, considerando um possível declínio visual ou auditivo, além de utilizar 

linguagem clara, evitando termos técnicos que podem não ser compreendidos 

(BRASIL, 2006). 

É visível que os conselhos sentem a importância de os usuários saírem 

satisfeitos do serviço, porém em poucos municípios são apresentadas 

estratégias para isso.  

 

“Ele tem que sair satisfeito. A gente analisa tudo. Nós 
fazemos pesquisa da satisfação do cliente, e é importante 

para saber o que está acontecendo”. (Guararema) 

 

Em alguns municípios existem conselheiros que realmente tentam fazer 

o papel de mediadores da relação: 

 

“Faço um trabalho de intermediação dos velhos que 
sentem dificuldades em algumas coisas”. (Diadema) 

  

Em pesquisa que revela dificuldades dos familiares de idosos portadores 

de doenças crônicas no acesso e satisfação quanto aos serviços de saúde, 

Carreira e Rodrigues (2010) encontraram problemas da não continuidade das 

ações quando se muda a gestão política, e a frequente alteração dos membros 

da equipe de saúde, podendo levar à descontinuidade do tratamento e ao 

rompimento do vínculo entre a população e os profissionais de saúde.  

 São comuns as falas centradas na importância de profissionais 

especializados em geriatria e gerontologia para oferecer o atendimento ideal ao 

idoso. 
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“Eu acredito que não só no meu município, mas no Brasil 
todo, esse profissional ainda está sendo preparado, sendo 

procurado. Esse profissional, nós não temos ainda em 
nossas faculdades, a formação desse olhar para o idoso”. 

(Taboão da Serra) 

 

“Alguém preparado, capacitado para fazer esse 
atendimento ao idoso nas UBS, nos PS e nos hospitais. A 

gente tem essa preocupação”. (Embu das Artes) 

 

“Porque falta preparo para os funcionários que atendem... 
É necessário que as pessoas tenham um melhor preparo 
para acolher essas pessoas, os idosos, entender qual é a 

necessidade deles, como direcioná-los a fazer a coisa 
certa”. (Itaquaquecetuba) 

 

“Porque você precisa ter pessoal que goste da área, seja 
treinado e adaptado para isso”. (Arujá) 

 

“Isso se deve à falta desse profissional no mercado. 
Nossas universidades não têm formado esse profissional 

como deveria ser”. (Taboão da Serra) 

 

“O profissional da saúde ainda precisa de capacitação 
para atuar melhor”. (Mogi)  

 

           Medeiros et al. (2010) concluíram em sua pesquisa que a relação de 

respeito e escuta entre profissionais e usuários é imprescindível nas práticas 

das ações de saúde, e que a capacitação voltada ao envelhecimento e à 

gerontologia permite ao profissional ter conhecimento para o atendimento. 

              Em experiência de educação continuada, Rodrigues, Vieira e Torres 

(2013) perceberam que contribuiu para a integração dos indivíduos, fortificou o 

comprometimento profissional e desenvolveu a consciência de grupo. A 
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experiência de inserir o ensino no cotidiano das equipes de saúde favoreceu o 

progresso da integração entre universidade, serviço e comunidade, 

planejamento e organização de programas educativos, valorizando a 

interdisciplinaridade. 

 

Serviços 

 

Ligados à Secretaria de Estado da Saúde, os Centros de Referência do 

Idoso (CRI) são unidades criadas para proporcionar assistência integral à 

pessoa idosa. Dos 37 municípios, os dois CRI existentes estão instalados em 

um só município, a cidade de São Paulo. Além das ações tradicionais de 

atenção à saúde, há disponíveis espaços destinados à assistência social, 

oficinas, lazer, apoio familiar e Infocentro, área que oferece computadores com 

acesso à internet. Como são apenas duas unidades de atendimento no Estado, 

os agendamentos são de processamento operacional lento e com demora 

notada pelos técnicos e usuários. 

 

 “Agendamento também é difícil, a referência é São Paulo, 
e não atende em nada o município, e a gente sofre as 

penas disso, demora muito e é difícil de conseguir”. 
(Biritiba Mirim)  

 

 “Para agendar a gente usa os centros de referência 
de São Paulo”. (Guararema) 

 

Em alguns municípios, quando se trata de serviços, é comum o 

raciocínio reducionista, que entende que o idoso só tem exigências ligadas à 

verificação da pressão e diabetes.  
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“Nós temos o projeto Hiper-dia, que é da hipertensão 
aliada à diabetes, com o fornecimento de medicamentos 

para todos”. (Arujá) 

 

“É tirada a pressão, se é diabetes, isso é generalizado”. 
(Guararema) 

 

“Você vai ter enfermeira para medir a pressão, todos 
esses são atendimentos, então antes de passar para o 

profissional, tem os enfermeiros já responsáveis por isso”. 
(Santana do Parnaíba) 

 

“Tem os trabalhos de grupo. Eu falo dos diabéticos e dos 
hipertensos. Eles se reuniam numa sala, cada um falava o 

seu problema, se apresentava, aí se ensinava como 
aplicar a insulina, tomar medicamento”. (Santa Isabel) 

 

Apesar de os conselheiros discorrerem sobre as ações como serviços, 

elas se referem ao Programa Saúde da Família (PSF). O PSF é estratégia de 

reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação 

de equipes multiprofissionais em UBS. Essas equipes são responsáveis pelo 

acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em área 

geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, 

prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e 

na manutenção da saúde da comunidade. O programa prioriza o atendimento a 

grupos considerados de maior risco a agravos, entre eles a população com 

diabetes e hipertensão, e por isso é muito comum o desenvolvimento de 

atividades e grupos de assistência aos pacientes em municípios que integram a 

rede do PSF (BRASIL, 2002). 

Porém, os tratamentos são voltados para a comunidade em geral. Como 

há um grande número de idosos portadores de doenças crônicas, é comum 

haver dúvidas no público leigo (BRASIL, 2000). 
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 Em estudo que teve como objeto avaliar a assistência à população 

usuária do PSF de Francisco Morato, em São Paulo, em relação à qualidade 

da assistência, Paiva, Bersusa e Escuder (2006) detectaram que 25% das 

anamneses dos pacientes eram incompletas, e 43,7% dos exames físicos eram 

insatisfatórios, e apesar disso a estratégia do PSF mostrou-se alternativa válida 

para aumentar o acesso à saúde, na busca de maior equidade no atendimento 

às exigências da população. 

 Encontramos entre os relatos municípios que citam que ainda não há 

essa preocupação, e que ela está no início: 

 

“Essa preocupação está começando”. (Embu das Artes) 

 

Porém, a grande maioria consegue destacar locais em seu município 

que atendem aos idosos:  

 Centro de Atendimento do Idoso e/ou Casa do Idoso, que se configuram 

como locais de atendimento em saúde voltados para a população idosa; ali 

fazem exames médicos e consultas em diferentes áreas. 

 

 “Hoje nós temos até o Centro de Atendimento ao Idoso”. 
(Santo André) 

 

“Aqui em Osasco nós temos dois locais para o idoso, com 
pessoas preparadas para cuidar só do idoso. Então, hoje, 
ele tem um lugar sem a massa, que ele vai ser atendido e 

encaminhado por pessoas especializadas, médicos que 
atendem só o idoso num lugar diferenciado para ele”. 

(Osasco) 
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 De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 

(BRASIL, 2009) do Sistema Único da Assistência Social, o Centro de 

Convivência, igualmente denominado Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos (SCFV), é “o serviço realizado em grupos, organizado a partir de 

percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de 

acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com 

famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Esses espaços 

organizam-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o 

sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e 

incentivar a sociabilização e a convivência comunitária. 

São considerados SCFV o serviço para crianças até 6 anos, o serviço 

para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, o serviço para adolescentes e 

jovens de 15 a 17 anos e o serviço para idosos. O serviço para idosos destina-

se ao desenvolvimento de atividades que contribuem para o processo de 

envelhecimento saudável, desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, 

fortalecimento dos vínculos familiares e convívio comunitário e prevenção de 

situações de risco social. A intervenção social deve estar pautada nas 

características, interesses e demandas dessa faixa etária e considerar que a 

vivência em grupo, as experimentações artísticas, culturais, esportivas e de 

lazer e a valorização das experiências são formas privilegiadas de expressão, 

interação e proteção social. Devem incluir vivências que valorizam as 

experiências e estimulam e intensificam a condição de escolher e decidir. 

Ainda segundo a Tipificação (BRASIL, 2009), esse modelo de serviço 

define objetivos específicos para o serviço para idosos: contribuir para um 

processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo; assegurar espaço de 

encontro para os idosos e encontros intergeracionais de modo a promover a 

sua convivência familiar e comunitária; detectar necessidades e motivações e 

desenvolver potencialidades e capacidades para novos projetos de vida; 

propiciar vivências que valorizam as experiências e que estimulam e 

potencializam a condição de escolher e decidir. Isso contribuirá para o 
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desenvolvimento da autonomia social dos usuários, como expressam as falas a 

seguir: 

 

 “Principalmente ao lazer, porque se a pessoa idosa tiver 
uma movimentação, um encaminhamento, um lazer, uma 
orientação... três vezes por mês um salão que recebe os 
idosos. Ele participa de festividades... falamos da melhor 

idade, eles são recebidos semanalmente, eles fazem 
viagens”. (Vargem Grande Paulista) 

 

 “Então eles têm ginástica, vários tipos de exercício, 
vários passeios pra distrair a cabeça, vários cursos 

também para que eles façam, pra não ficar só no 
medicamento, casa”. (Poá) 

 

“E tem o ciclo dos idosos que têm ginástica, cultura, onde 
eles têm acesso a excursões, passeios, os grupos que 

valorizam, têm educação física, eles têm um 
atendimento”. (Arujá) 

 

“Tem esse atendimento, em qualquer momento (...), 
mesmo em práticas, exercícios, convivência, inclusive 

com bailes”. (São Caetano do Sul) 

 

“Tem as unidades de convivência, então está sempre 
tendo essa informação e o incentivo. Tem caráter 

educativo também. Isso é básico, prevenir, para evitar 
problemas futuros”. (São Caetano do Sul) 

 

 “Tem palestras, reuniões, tem cursos, os funcionários 
têm uma preocupação com a promoção da saúde. Por 

exemplo, temos na parte da alimentação, temos 
nutricionistas, temos atividades físicas para os idosos, 

mantidos pela prefeitura, com profissionais de educação 
física, a partir de 50 anos. Temos 20 grupos de idosos 
aqui no município para essas atividades, não só para 
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educação física, ginástica, mas também outras atividades, 
pois a preocupação é que ele saia de casa para não 

entrar em depressão”. (Embu das Artes) 

 

“Geralmente vêm pessoas de fora, eles fazem ginástica 
aqui, a prefeitura tem o local certo para fazer ginástica, 

levam para passear, tem os músicos para ensinar a 
cantar”. (Rio Grande da Serra) 

 

“Mas nós temos aqui caminhadas, jogos, bailes, temos 
tudo isso, mas se formos ver, é algo que não vem 

especificamente com o profissional de saúde voltado para 
aquilo. Nós dizemos, vamos dançar, porque alimenta a 

alma, a vida, a doença daí vai demorar a chegar, porque 
nós, idosos, temos que ter a consciência que o corpo 
físico tem data de validade, mas quanto mais a gente 

puder estender esse prazo de validade, melhor. Esses 
movimentos do município visam isso. Quanto mais prazo 

de validade, menos custo vou ter com esse idoso. Mas 
tudo isso faz parte de uma coisa que é estratégia da 

saúde da família, você vai preparar a família para que ela 
saiba que vai ter um idoso em casa. Todo mundo tem o 

idoso, que não produz, porque está ali encostado, 
ganhando a aposentadoria. Essa é a maior dificuldade 

para fazer uma política do idoso”. (Taboão da Serra) 

 

Há ainda um serviço frequentemente citado entre os relatos: as UBS, 

porta de entrada preferencial do SUS. O objetivo desses postos é atender a até 

80% dos problemas de saúde da população, não sendo preciso 

encaminhamento para hospitais. 

Em 2011, no Brasil havia 38 mil unidades nas quais os usuários do SUS 

tinham consultas médicas, curativos, tratamento odontológico, vacinas e coleta 

de exames laboratoriais. Além disso, há o fornecimento de medicação básica e 

encaminhamentos para especialidades. Foram selecionados 1.219 projetos 

para construção de UBS. Essas unidades serão construídas em cidades 

extremamente pobres. Até 2014, estão previstas mais 25.520 UBS construídas, 
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ampliadas ou reformadas, a partir do censo de infraestrutura da atenção 

básica.  

A expansão das UBS tem o objetivo de descentralizar o atendimento, 

dar proximidade à população ao acesso aos serviços de saúde e desafogar o 

atendimento hospitalar. 

 

“Nas unidades básicas eu vejo que há um maior cuidado 
com os idosos”. (Mauá) 

 

“Na UBS central é bem atendido”. (Rio Grande da Serra) 

 

“As UBS dão atenção adequada ao paciente”. (Ribeirão 
Pires) 

 

“Tem esse atendimento, em qualquer momento que ele 
pode procurar a USB e é bem atendido”. (São Caetano do 

Sul) 

  

Apesar de diversos relatos de atendimento adequado nas UBS de 

alguns municípios, há queixas de falta de atendimento prioritário e diferenciado 

e de ser um serviço de saúde preocupado simplesmente com o tratamento de 

doenças.  

 

“Precisamos que o idoso tenha prioridade de atendimento 
nas UBS, de modo geral ele não tem”. (Embu das Artes) 

 

“Então, as unidades, hoje, estão curando doenças, e não 
promovendo saúde, e o papel das unidades está errado”. 

(São Paulo) 
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Apesar das queixas, que devem ser consideradas, para um efetivo 

acolhimento é indispensável haver investimentos na estrutura física da UBS, o 

que possibilitará trabalho eficiente aos profissionais e conforto aos usuários 

(MEDEIROS et al., 2010).  

 

 Serviços de saúde para 2030 

 

 Observa-se que os serviços vistos como essenciais para 2030 são 

reducionistas, e alguns relatos fazem referência ao PSF. 

 

“O que eles precisam, você quer dizer, acho que é mais o 
cardiologista, por conta da hipertensão e diabetes”. 

(Francisco Morato) 

  

É imprescindível o atendimento de saúde na residência para os idosos 

fragilizados. 

 

“Acho que deveria existir atendimento na residência”. 
(Biritiba Mirim) 

 

Segundo Floriani e Schramm (2004), o atendimento domiciliar ao idoso 

tornou-se, nos últimos anos, importante instrumento de assistência, nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Para Queiroz, Lemos e Ramos (2010), é 

estratégia que oferece a possibilidade de prevenção da negligência doméstica. 

Segundo Lemos et. al. (2011), essa modalidade de assistência 

executada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, com propostas de 
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intervenções multifatoriais, seria o ponto chave do planejamento do 

atendimento domiciliar, que prevê a qualidade de vida do idoso como uma das 

principais medidas de eficácia. 

O atendimento domiciliar citado em alguns municípios como já existente, 

em outros ainda está em elaboração, como possibilidade de atendimento 

adequado ao idoso:  

 

“Ele tem que ter um centro de idoso, que é novo ainda, a 
gente espera que se faça acompanhamento dos idosos e 
dê qualidade de vida, porque saúde não é emergência, é 

qualidade de vida”. (Guararema) 

 

“A Secretaria tem um plano, ainda não acontece, que 
acolhe essas pessoas, que se chama CRI – Centro de 

Referência do Idoso”. (Diadema) 

 

 Observou-se que em alguns municípios o modelo de atenção voltado 

para moradia do idoso é reivindicado como alternativa para usuários que não 

têm ou não conseguem permanecer com a família, que é o da Instituição de 

Longa Permanência para Idosos (ILPI). 

 

“Mas ficam com dificuldade de alguma coisa, a família não 
acolhe de acordo, e eles têm lugar para ficar 

satisfatoriamente”. (Diadema) 

 

Segundo Camarano e Kanso (2010), no Brasil não há consenso sobre o 

conceito de ILPI. Sua origem está ligada aos asilos, daí o preconceito em 

relação a essa modalidade de atendimento, que tem políticas voltadas para a 

demanda localizada, não na saúde, mas na assistência social. 



 

 

42 

 

Verificou-se ser comum associar ILPI a instituições de saúde, como 

estabelecimentos voltados à clinica ou à terapêutica, mas o papel dessas 

atividades é promover algum grau de integração entre os residentes e ajudá-los 

a exercer um papel social. Entende-se ILPI como residência coletiva, que 

atende aos idosos independentes em situação de carência de renda e/ou de 

família, e àqueles com dificuldades para o desempenho das atividades diárias, 

que exigem cuidados prolongados (CAMARANO; KANSO, 2010). 

 Os mais citados como alternativa ideal de atendimento em saúde foram 

os Espaços de Convivência ou Centro de Convivência, principalmente pela 

vasta ausência de contato e troca, identificada nos idoso pelos conselheiros. 

 

“Estamos criando a Casa de Convivência do Idoso, que 
dá atendimento ao idoso, tem lazer para os idosos, fazem 

jogos, dominó, torneios de truco, no parque, no parque 
tem aparelhos e professor de educação física que dá aula 

duas vezes por semana. É isso aí”. (Jandira) 

  

“O que eles mais buscam talvez seja o espaço para 
conversar”. (Diadema)  

  

“Acredito que o lazer é uma coisa que eles procuram 
muito, a coisa da interação. Os idosos, muitas vezes, se 

sentem abandonados pela família, não abandonados pelo 
abandono, mas cada um tem suas obrigações. Nós temos 

casos, inclusive, em algumas unidades básicas, em que 
temos idoso que vai ali para conversar. Às vezes, ele não 

tem nada, só quer conversar”. (Mauá) 

 

“O idoso tem muita carência da conversa, ele vai sendo 
excluído e aqui, quando ele vai à unidade básica, tem a 

convivência, tem pessoas treinadas e tem mais, tem 
grupos de visitas às casas”. (São Caetano do Sul) 
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“Eles dizem que em grande parte buscam uma conversa, 
porque às vezes ele se sente muito sozinho, como se 

fosse uma busca de um psicólogo, que escute. Muitas 
vezes ele nem está com alguma doença, ele quer apenas 

conversar com alguém. Inclusive, tem alguns que vão 
todos os dias. A gente percebe, claro, tem gente que tem 
a doença ali presente, mas, em parte, tem essas pessoas 

em busca desse lado psicológico, que querem diminuir 
sua solidão, vamos dizer assim”. (São Bernardo do 

Campo) 

 

“Na verdade, o grande problema do idoso é ser ouvido, é 
por isso que acredito que deve ter uma política voltada 

para o idoso, porque acredito que boa parte do problema 
do idoso é atenção, até porque hoje ele tem todo esse 

acompanhamento de medicação quase gratuita de 
diabetes, pressão alta; então, não vejo outra situação que 

não seja essa, boa parte que vejo, da minha experiência 
com idoso, é realmente o problema da atenção, se 

trabalhasse um pouco melhor a atenção a gente 
diminuiria muito o atendimento nos postos, muitas vezes o 

idoso vai falar com o médico e você repara que o médico 
não está atendendo, está conversando, o idoso está 

buscando uma atenção”. (Mairiporã) 

 

“O idoso, quando sai de casa, não só nas UBS, mas em 
todos os lugares, eles saem para buscar companhia. Nós 

temos idosos que vão às UBS para conversar com os 
enfermeiros. Ele sabe que a pressão dele está boa, que a 

diabetes está controlada, mas ele vai lá para conversar. 
Para suprir algo que ele não tem na família. Nossos 

idosos, hoje, carecem de companhia”. (Taboão da Serra) 

  

“Agora, acontecem algumas palestras também, e acho 
que eles buscam passeios e diversão. Aí, já é o Conselho 
com o Centro de Convivência do Idoso e com as unidades 

de saúde, um trabalho conjunto”. (Embu das Artes) 

 

“A gente vê muitos idosos buscando, principalmente, o 
grupo de apoio psicológico, remédio para dormir, essas 

coisas”. (Embu-Guaçu) 
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“Eles buscam uma qualidade de vida melhor. Eles sempre 
buscam a melhora da saúde e outras coisas que podem 

melhorar a vida deles”. (Barueri) 

 

Em pesquisa que buscava identificar as representações sociais da 

velhice entre idosos que participavam de grupos de convivência, Araujo, 

Coutinho e Carvalho (2005) observaram a importância que têm os grupos de 

convivência para essa população, caracterizando-se como espaços por 

excelência, cujas práticas sociais desenvolvidas contribuem para os idosos 

exercerem o papel de cidadãos. Um local no qual utilizam capacidades, em que 

há sempre alguém que os escute, propiciando a efetivação de laços de 

amizade e momentos de lazer, contribuindo para o restabelecimento da 

autoimagem positiva, pois, em geral, o contexto familiar não favorece a 

utilização de seus talentos. 

 Deve-se salientar que é premente a manutenção dos grupos existentes 

e a implantação de outros, para se atender a um número maior de idosos e às 

comunidades que não dispõem do serviço, pois as estatísticas demográficas 

indicam crescimento progressivo e gradual da população idosa brasileira e 

mundial. Por isso, a demanda de participantes dos grupos certamente 

aumentará, tendo em vista a difusão de representações positivas acerca do 

bem-estar propiciado no espaço de trocas sociais. 

Galisteu, Facundim, Ribeiro e Soler (2006) constataram em seu estudo 

que a participação em grupos de convivência promoveu entre idosos o 

desenvolvimento e a satisfação pessoal. Os idosos do grupo estudado 

relataram a importância da participação no grupo, principalmente pela melhora 

da sua qualidade de vida. 

Diversos estudos no Brasil indicaram a nítida relação entre a boa 

qualidade de vida associada a atividades de lazer, convivência e a participação 

em grupos, centros e clubes de convivência para idosos (GONÇALVES, DIAS, 
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LIZ, 1995; SANTOS, SANTOS, FERNANDES, HENRIQUES, 2002; 

FARENZENA, ARGIMON, MORIGUCHI, PORTUGUEZ, 2007; POZZA, 

FERRARI, FERRARI, ALBERTINI, 2008; CELICH, GOLDIM, 2010; SERBIM, 

FIGUEIREDO, 2011). 

Por todos os relatos e achados na literatura que subsidiaram a opinião 

dos conselheiros, é urgente que os diversos setores da sociedade discutam 

formas de oferecer uma velhice com dignidade, pois são direitos assegurados 

na Política Nacional do Idoso (BRASIL, 1999) e no Estatuto do Idoso (BRASIL, 

2003), e que merecem ser postos em prática. 
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CAPÍTULO V                                                                                  

Algumas impressões 

 

 A maior contribuição que este estudo pode oferecer é a certeza de que 

se deve pensar e elaborar espaços de convivência para a população idosa que, 

conforme distintos relatos, tem como demanda expressiva estabelecer relações 

sociais e comunitárias.  

 

“O idoso acaba ficando sozinho em sua residência ou 
mesmo perambulando sem ter um destino, sem ter uma 

ocupação, então é necessária uma política mais centrada 
com relação a isso no nosso município”. 

(Itaquaquecetuba) 

 

Nesses espaços deve haver estratégias de sensibilização das famílias 

para os efeitos do processo do envelhecimento. Com isso, os que serão 

atendidos e os que envelhecem desfrutarão do maior tempo possível de 

contato com filhos, netos e demais parentes. 

 

“Se não tiver o acolhimento dos familiares bem pacientes, 
não há medicação que cure, então a medicação é o 

cuidado da família também”. (Poá) 

 

 Estratégias de divulgação e disseminação das informações e serviços 

oferecidos pelo poder público devem ser arquitetadas, pois diversos idosos não 

têm a iniciativa de buscá-los. A proposta, portanto, deve chegar a ele. 

 

“Pessoas que utilizam não têm informações suficientes 
para buscar melhores recursos, então, acho que o 
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problema maior está na divulgação junto às pessoas 
necessitadas desses atendimentos”. (Mogi) 

 

“Não tem muita divulgação, por falta de conhecimento 
muitas pessoas deixam de, por exemplo, procurar o 

centro do idoso, muitas pessoas não sabem o direito que 
têm, portanto, falta divulgação sobre os direitos do 

cidadão idoso”. (Mogi) 

  

Constata-se ainda que programas de convivência e fortalecimento de 

vínculos, como os espaços de convivência, não se configuram como saúde, 

sendo essenciais investimentos nas demais esferas de serviços. 

 

“Mas nós temos aqui caminhadas, jogos, bailes, temos 
tudo isso, mas se formos ver, é algo que não vem 

especificamente com o profissional de saúde voltado para 
aquilo”. (Taboão da Serra) 

 

 Apesar de não haver espaços de convivência em todos os municípios, 

constatam-se melhorias na saúde e qualidade de vida dos usuários por eles 

assistidos.  

 

“Tem sempre uma reunião com amigos e familiares, têm 
que seguir o tratamento direitinho, tomar a medicação, 

estar sempre controlando a pressão, o diabetes, porque 
se eles não tomam a medicação certa ou não fazem o 

tratamento direitinho, aí não vai controlar, mas tem que 
fazer caminhada, fazer exercício certinho para ter uma 

boa saúde; diminuiu a fila dos postos ao problema do 
idoso porque os postos eram lotados, agora não tem 

muito mais, tem a casa do idoso, tem o cantinho para eles 
fazerem a ginástica, tem vários passeios, tem o coral da 

terceira idade, há tempos não era, agora são bem 
acolhidos na saúde”. (Poá) 
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“Temos 20 grupos de idosos aqui no município para essas 
atividades (...), pois a preocupação é que ele saia de casa 

para não entrar em depressão”. (Embu das Artes) 

 

“Nós dizemos, vamos dançar, porque alimenta a alma, a 
vida, a doença daí vai demorar a chegar, porque nós, 

idosos, temos que ter a consciência que o corpo físico 
tem data de validade, mas quanto mais a gente puder 
estender esse prazo de validade, melhor”. (Taboão da 

Serra) 

 

  Percebemos a consciência da importância de criação de estratégias que, 

além de prolongar a qualidade de vida do idoso, reduzem os custos com a 

saúde, evitando maiores gastos concentrados em hospitalizações.  

O Relatório Envelhecimento do Século XXI: Celebração e Desafio 

(UNFPA, 2012) revela que a qualidade de vida e a boa saúde devem ocupar 

lugar central na resposta da sociedade ao envelhecimento populacional. 

Assegurar que as pessoas, ao viver por mais tempo, tenham vida mais 

saudável, resultará em maiores oportunidades e mais baixos custos para os 

idosos, família e sociedade. 

 

“Esses movimentos do município visam isso. Quanto mais 
prazo de validade, menos custo vou ter com esse idoso. 

Mas tudo isso faz parte de uma coisa que é estratégia da 
saúde da família; você vai preparar a família para que ela 

saiba que vai ter um idoso em casa. Todo mundo tem o 
idoso, que não produz, porque está ali encostado, 

ganhando a aposentadoria. Essa é a maior dificuldade 
para fazer uma política do idoso”. (Taboão da Serra) 

 

Como revelam alguns relatos, percebemos o início de um raciocínio 

centrado em propostas intergeracionais, contra a criação de guetos, núcleos 
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específicos para atendimento a idosos, que empobreceriam as trocas que 

ocorrem em espaços mistos.  

 

“Nós temos uma UBS que tem pista de cooper. Lá tem um 
programa de palestras para fazer exercícios, aqui na 

cidade não tem. Tem professor que vai no final da 
semana, faz caminhada. Mas é o que eu falo, não é só 

para o idoso, é para toda a população”. (Guararema) 

 

“A gente pode oferecer uma vida mais saudável, para o 
idoso especificamente, mas para toda a população 

também”. (São Bernardo do Campo) 

 

Entendendo um possível desequilíbrio entre as ofertas de serviços que 

incidem em convivência e fortalecimento de vínculos para a população, o 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (BRASIL, 2013) 

lançou o Reordenamento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos, com o objetivo de equalizar a oferta desses serviços para as faixas 

etárias de 0 a 17 anos e acima de 60 anos, unificando a lógica de 

financiamento e estimulando a pesquisa de exigências entre os municípios e o 

atendimento prioritário ao público que dele mais carece. 

O município tem condições, portanto, de ser o protagonista nas escolhas 

e ofertas de serviços, a partir de um planejamento de acordo com a demanda 

local, equilibrando as expectativas. Se há mais idosos sem atendimento será 

possível ajustar metas para ampliar os serviços (BRASIL, 2013). Porém, na 

descrição da equipe técnica do Reordenamento, a equipe mínima de 

atendimento foi reduzida de três para apenas um técnico, em comparação à 

Tipificação Nacional de Serviços (BRASIL, 2009), o que faz refletir sobre a 

qualidade do atendimento a ser oferecido nos próximos anos.      



 

 

50 

 

Em nova comparação, mesmo entendendo que se trata de políticas 

diferentes, o Programa Mais Médicos tenta hoje contornar não apenas a falta 

de médicos, mas de profissionais que compõem a equipe multidisciplinar, por 

acreditar que um quadro reduzido é ineficiente na gestão da saúde. A grande 

bandeira são os “médicos”, e a discussão gira em torno deles, mas questiona-

se: o que podem fazer sem a presença de outros profissionais, sem uma 

equipe multidisciplinar? 

O mesmo questionamento se dirige à assistência social: com apenas um 

técnico, ela terá viabilidade? São questões conflitantes e que preocupam ao se 

pensar que é um desenho para a garantia de atendimento em 2030.  

Como reflexão, uma das dez ações prioritárias do relatório 

Envelhecimento no Século XXI (UNFPA, 2012, p. 6) registra: 

“Para maximizar as oportunidades das populações em 
envelhecimento deve-se dar a garantia de que todas as 

pessoas idosas possam viver com dignidade e segurança, 
tendo acesso a serviços de saúde, assistência social e 
renda mínima, através da implementação de pisos de 

proteção social nacionais e outros investimentos sociais 
que ampliem a autonomia e independência de idosas e 

idosos, previnam o empobrecimento no envelhecimento e 
contribuam para um envelhecimento mais saudável. 

Essas ações devem ter como base uma visão de longo 
prazo, forte compromisso político e orçamento 

assegurado, capaz de prevenir impactos negativos em 
tempos de crise ou mudanças de governo”. 

 

Pergunta-se: como será possível? Quais os resultados, hoje, das 

mudanças na saúde e assistência? Quais resultados teremos a partir das 

mudanças e estratégias em 2030? Este estudo não tem a pretensão de 

responder a essas perguntas, mas a partir do que foi analisado deve-se 

interrogar o que está sendo planejado para a velhice de amanhã, da qual, com 

certeza, faremos parte.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

erificamos nas falas dos sujeitos que a modalidade de 

atendimento voltada para espaços de convivência é sempre 

citada quando apresentam soluções direcionadas para os 

idosos para hoje e para 2030. Há claramente a preferência por programas que 

propõem o fortalecimento de vínculos familiares, sociais e comunitários a partir 

de atividades sócio-ocupacionais e de lazer. 

Ao refletir sobre a complexidade das relações na metrópole, tentando 

responder aos idosos de hoje, encontramos um campo de discussão amplo, 

diversificado e duradouro. Certamente, um dos aspectos mais sublinhados trata 

da maior ou menor impessoalidade nas relações sociais, ficando a metrópole 

no polo máximo dessa impessoalidade. O relacionamento pessoal, direto, seria 

típico de pequenos grupos, comunidades, aldeias etc., enquanto na cidade, 

especialmente na metrópole, encontraríamos a distância, a impessoalidade e o 

anonimato. Assim, o desejo por espaços de convivência marca o contraste 

entre o que se tem na metrópole e o desejo predominante de vida grupal, 

comunitária, com forte presença de laços familiares e parentesco, o que 

caminha contra o individualismo da vida metropolitana, com perda ou 

desagregação de redes de parentesco e de reciprocidade. 

Ao identificar a preferência por espaços de convivência, encontramos 

um frequente equívoco. No diálogo com conselheiros de saúde era de se 

esperar que citassem serviços de saúde, relacionados ao SUS, como 

complementos e soluções de atendimento, mas observamos que se referem 

aos serviços socioassistenciais relacionados ao Sistema Único da Assistência 

Social (SUAS).  

Observou-se que aparentemente os conselheiros não diferenciam 

integralmente SUS e SUAS. Respondem simplesmente o que percebem, o que 

desejam e o que identificam como carência. Analisam como usuários e não 

conselheiros, tratam de si próprios, e expressam suas sensações, pois vários 

V 
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deles são idosos e/ou serão idosos brevemente. Verificou-se que não há, nos 

conselheiros, capacidade analítica de entendimento de suas funções e da 

estrutura do sistema ao qual estão associados (SUS) para desenvolverem com 

eficácia seu papel.  

A ausência de entendimento sobre os modelos de saúde e assistência e 

a pesquisa bibliográfica que compôs o referencial teórico deste trabalho 

revelam serem imprescindíveis a formação educativa e a orientação continuada 

para os conselheiros. Estratégias de aprimoramento, formulação e 

disseminação de material informativo, cursos e encontros entre conselheiros e 

gestores de programas de atendimento são medidas urgentes para o contínuo 

aprimoramento e melhor resultado em sua atuação. 

Encaixotar os cuidados, dividir ações e repartir medidas é o que fazem. 

Onde está a articulação entre serviços? Até quando o idoso baterá de porta em 

porta, em cada uma dessas unidades públicas, para descobrir aquela que 

atende ao que deseja? 

Há ainda outra interpretação a ser dada a esse equívoco: a insatisfação 

dos conselheiros quando constatam, como usuários, a falta de compatibilidade 

entre o que procuram e o que o SUS oferece. O que se admite como indício de 

que a definição de saúde extrapola os limites institucionais ou operacionais 

instituídos na criação do SUS.  

Mais do que a ausência de doenças, entende-se a saúde como a 

expressão da qualidade de vida do ser humano, que depende das condições 

sociais, históricas, econômicas e ambientais em que vivemos, e das escolhas 

que fazemos no dia a dia. A partir da articulação de serviços do SUS e SUAS, 

nos aproximaríamos desse abrangente conceito de saúde. Usuários teriam 

facilidade no acesso aos serviços e seriam tratados com mais dignidade.  

Quando se analisa a operacionalização e gestão do modelo integrado, é 

possível interrogar: quem executará as ações cujo objetivo é suprir o que o 

idoso deseja?  
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Verificamos nesta pesquisa que no campo das ações preventivas há um 

longo caminho a ser percorrido a partir de distintas articulações. Vivemos sob 

uma saúde curativa, voltada à doença, pouco ou nada preventiva, na qual há  

oferta inadequada de serviços, falta de capacitação, ausência de equipe 

multiprofissional, centrada no profissional médico.  

 

“O direito à saúde, de que trata o texto constitucional 
brasileiro, implica não apenas o oferecimento da 
medicina curativa, mas também a medicina preventiva, 
dependente, por sua vez, de uma política social e 
econômica adequada. Assim, o direito à saúde 
compreende a saúde física e mental, iniciando pela 
medicina preventiva, esclarecendo e educando a 
população, higiene, saneamento básico, condições 
dignas de moradia e de trabalho, lazer, alimentação 
saudável na quantidade necessária, campanhas de 
vacinação, dentre outras”. (CARVALHO, 2005, P. 816-
817) 

 

Presenciamos, nos municípios, dois grandes sistemas públicos, SUS e 

SUAS, investindo em modelos mal distribuídos e inadequados. Inegavelmente, 

deve haver planejamento, superação de problemas e gestão integrada. 

Para erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais urge 

que sejam desenvolvidas políticas sociais universais. A política de saúde e da 

assistência social é essencial para a construção de uma democracia que 

assegure não somente direitos civis e políticos, mas na mesma dimensão os 

direitos sociais e a cidadania. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Questionário  

 

 

 

                                                                                              Quest. no. 

 

 

 

 

Número do Questionário |__|__|__| 

Nome do (a) Entrevistado (a): 

 _______________________________________________________ 

Qual Município da RMSP representa? 

 ________________________________________________________ 

Participa no Município como: 

|__| gestor público = Coordenador da área do idoso. 

|__| usuário do SUS (da atenção básica) = membro do Conselho 

Municipal de Saúde. 

|__| representante = Conselho Municipal do Idoso. 

 

PROJETO 

 

QUEM CUIDARÁ DE NÓS EM 2030? 

 

PRIMEIRO DOCUMENTO DE TRABALHO 
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Local onde a entrevista foi realizada:    

______________________________________________________________ 

Endereço (rua, número externo e interno, bairro, CEP): 

______________________________________________________________ 

Telefone Fixo: |__|__|__|__|-|__|__|__|__| 

Telefone Celular: |__|__|__|__|-|__|__|__|__| 

Endereço Eletrônico (e.mail): _________________________________ 

Data da Entrevista: Dia: |__|__| - Mês: |__|__| - Ano: |__|__|__|__| 

Nome do (a) Entrevistador (a): 

____________________________________________________ 

Início da entrevista = |__|__| hs.-|__|__| min. Término da entrevista: 

= |__|__| hs.-|__|__| min. 

Duração da entrevista: ______ min. 

Observações: 

__________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Realização: Universidade de Brasília - Universidade Católica de Brasília 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Universidade de São 

Paulo. 

2011 

 

SEÇÃO 1 - IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 
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a. Sexo:  

Masculino 1 Feminino 3 

 

b. Idade: ______ anos. 

c. Qual a escolaridade atual? (anos de estudo e excluir as repetências)  

Não sabe ler e escrever 0 

Sabe ler e escrever, mas não frequentou 

escola. 

0 

Ensino fundamental 1  2  3  4  5  6  7  8 

Ensino médio/técnico 1  2  3   

Ensino superior 1  2  3  4  5  6  7  8 

  

 

d. Qual a área de formação em ensino superior? 

Medicina 1 

Outro curso da área de ciências da saúde. Qual(is)?  

 

2 

Administração 3 

Direito 4 

Outro curso da área de ciências humanas, exatas etc. 

Qual(is)? 

________________________________________________

____ 

5 

Nenhuma 6 

 

e. Qual especialização na área de geriatria/gerontologia? 

Curso de formação ou de capacitação promovido pelo 1 
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governo (municipal, estadual ou federal) ou outros na área 

do envelhecimento. 

Eventos da área, tais como congressos, seminários e 

outros. 

2 

Trabalho na área há 4 anos ou mais. 3 

Pós-graduação (profissional, lato sensu e/ou stricto sensu) 

ou residência médica. 

4 

Nenhuma 5 

 

 

f. Você tem experiência em funções ou cargos de gestão pública? 

Sim 1 Não 3 

 

g. Se sim, onde? 

__________________________________________________________ 

h. Por quanto tempo exerceu (ou exerce) a função ou cargo? _________ 

meses - _________ anos. 

Início: Mês: |__|__| - Ano: |__|__|__|__|. / Término: Mês: |__|__| - Ano: 

|__|__|__|__| - ou Atual |__| 

 

SEÇÃO 2 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1. Sobre os serviços recomendados pela Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa e pelo Caderno de Atenção Básica, fale sobre a existência de iniciativas 

em seu município nas áreas que se seguem: 

 

a. Existe “acolhimento à pessoa idosa” nas unidades básicas de saúde, centros 

de saúde ou hospitais que atendem as pessoas idosas? 
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b. As pessoas idosas passam por “avaliação interdisciplinar (global) da pessoa 

idosa”, feita por profissionais especializados? 

 

c. Há alguma medida de educação em saúde voltada para a população idosa 

ou população geral que interesse à pessoa idosa? 

 

d. Há alguma ação de promoção do envelhecimento ativo e saudável? 

 

e. É oferecida educação permanente interdisciplinar aos profissionais da 

atenção à saúde da pessoa idosa? 

f. Há Centros de Referência em média e alta complexidade disponíveis para 

atendimento de pessoas idosas? 

 

g. Há fluxos de atenção com prioridade para a atenção à saúde da pessoa 

idosa (linhas de cuidado/fluxogramas/rede de atenção à saúde da pessoa 

idosa)? 

 

h. Há assistência farmacêutica realizada por profissionais especializados que 

atendem às pessoas idosas? 

 

i. Há adequação do ambiente físico da Unidade Básica de Saúde para melhorar 

a acessibilidade das pessoas idosas? 

 

j. Há visita ou internação domiciliar para a pessoa idosa? 

 

k. Há núcleos de atenção à violência contra a pessoa idosa? 

 

2. Qual a sua percepção sobre os serviços e as ações em saúde que seu 

município oferece particularmente à pessoa idosa? 
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3. Em sua avaliação, quais críticas o senhor teria ao modelo de atenção à 

saúde que hoje o seu município destina à pessoa idosa? 

 

4. Que serviços e ações o senhor considera que deveriam ser oferecidos à 

pessoa idosa no seu município? O que falta hoje? 

 

5. Que serviços e ações o senhor considera necessários para atingir um 

atendimento eficiente e bom à pessoa idosa em 2030? 

6. A partir da sua experiência, quais profissionais o Sr. (Sra.) considera 
capacitados para desenvolver esses serviços e ações em 2030? 
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ANEXO 2 – Parecer de aprovação do Comitê de Ética  
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ANEXO 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

“Quem cuidará de nós em 2030? – método Delphi eletrônico para 

prospecção dos serviços/cuidados necessários ao idoso” 

O contingente dos brasileiros com idade a partir de 60 anos já se aproxima dos 21,7 

milhões de cidadãos, ou cerca de 11% da população (IBGE, 2010), devendo dobrar em 

termos absolutos por volta de 2030. Diante dessas considerações e objetivando contribuir 

tanto acadêmica quanto socialmente para o processo de envelhecimento populacional, a 

Universidade de Brasília (UnB), a Universidade Católica de Brasília (UCB-DF), a Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e a Universidade de São Paulo (USP) vêm 

com esta pesquisa realizar uma investigação sobre os cuidados e serviços disponíveis na 

atualidade para o idoso brasileiro. Além disso, esse projeto se propõe a investigar quais 

cuidados e serviços consideram ser necessários oferecer às pessoas idosas em um futuro 

não distante. A presente pesquisa irá explorar o ponto de vista dos gestores do sistema 

público de saúde assim como a visão dos usuários do sistema, tanto na região 

metropolitana de São Paulo quanto na região do Distrito Federal e Entorno, podendo 

contribuir para o desenho de novos serviços e novas políticas públicas para os idosos 

brasileiros do amanhã.  

Termo de consentimento: 

Por meio desta, fui convidado a participar desta pesquisa e informado que o 

protocolo experimental consistirá basicamente em uma entrevista presencial seguida por 

um número variável de sessões virtuais que ocorrerão pela internet para proporcionar uma 

discussão sobre as opiniões que o(a) senhor(a) forneceu na entrevista. Estas atividades 

serão conduzidas por um entrevistador experiente, e tais procedimentos não 

comprometerão minhas atividades cotidianas. Responderei algumas perguntas sobre os 

serviços públicos que utilizo, inclusive no sistema de saúde, e também sobre os serviços de 

desejaria que estivessem disponíveis no futuro, mas terei plena liberdade de me recusar a 

responder caso eu não queira. Fui informado(a) ainda que este trabalho não oferecerá 

riscos à minha saúde, física ou psicológica, já que não realizarei movimentos anormais, 

não terei mudança da minha rotina e não terei minha identidade relevada. Haverá 
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publicação de minhas entrevistas para divulgação das principais conclusões da pesquisa, 

sem minha identificação. A equipe do projeto se responsabilizou por prestar 

esclarecimentos a mim a qualquer momento da pesquisa, inclusive relativos à natureza das 

perguntas que responderei antes mesmo que sejam perguntadas, tendo a equipe 

disponibilizado suas formas de contato na forma das informações presentes no rodapé 

desta página. 

O pesquisador garantiu sigilo ao entrevistado pois os dados ficarão sob sua guarda, 

não sendo permitido acesso por pessoas não relacionadas à pesquisa. O pesquisador 

responsabilizou-se por qualquer dano que eu venha a sofrer,  

Assim, por este documento, dou meu consentimento à exploração dos dados 

coletados por este projeto de pesquisa. 

................................., ....... de ..................................... de 2011. 

 

___________________________________             ______________________________ 

                      Nome do Usuário            Nome do Entrevistador 

___________________________________  ______________________________ 

                  Assinatura do Usuário            Assinatura do Entrevistador 

Responsável: Prof. Otávio de Tolêdo Nóbrega 

Termo de consentimento livre e esclarecido  



 

 

70 

 

 

 

Universidade de Brasília - Campus Universitário Darcy 

Ribeiro 

Av. L2 604/605 Norte, Brasília – DF – 71.909.000 

 

Fone: 0xx61 3307 2520 

e-mail: 

otavionobrega@unb.br 


