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População Idosa Brasileira.  2019. 48 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso 
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RESUMO 

 

O Envelhecimento no Brasil está sendo considerado como um fenômeno, devido a 
diminuição da taxa de natalidade e de mortalidade, trazendo para o cenário cotidiano 
da sociedade a presença da população idosa, o que é um processo natural da 
condição humana. Entretanto, viver mais não significa ter qualidade de vida ou um 
envelhecimento saudável. Contudo, envelhecer com dignidade não é uma 
responsabilidade individual, porém coletiva. Nesse contexto levantou-se o 
questionamento sobre de que maneira o profissional do Serviço Social contribui para 
garantia de direitos de idosos na rede pública de saúde? Para responder tal 
questionamento o presente trabalho tem por objetivo geral compreender as 
possibilidades de intervenção do Serviço Social na área da Saúde Pública junto com 
os segmentos da população idosa. E para auxiliar foi utilizado três objetivos 
específicos: 1) Conhecer o conceito de idoso e o processo de envelhecimento no 
Brasil; 2) Apresentar a legislação vigente e os avanços obtidos com o Estatuto do 
Idoso; 3) Identificar o trabalho do Assistente Social na atenção ao idoso através da 
Política Pública de Saúde. O processo de envelhecimento implica a história de cada 
um e suas condições econômica, cultural e social, entende-se que os idosos estão 
assegurados e protegidos devido aos avanços obtidos ao longo dos anos como a 
ampliação dos direitos sociais, destacando o Estatuto do Idoso, que trouxe nova 
perspectiva na efetivação desses direitos. Na saúde os projetos de saúde do idoso e 
da família como o Programa da Saúde da Família - PSF, busca não somente o 
atendimento médico, mas em todos os aspectos que melhore a qualidade de vida 
dessa população. Assim, nesse contexto que se insere o profissional do Serviço 
Social, com objetivo de enfrentamento da questão social e a luta pela garantia de 
direitos.   
 
 

Palavras-chave: Idoso 1; Saúde 2; Serviço Social 3;  

  



SILVA, Irenilsa Gomes. Challenges of Social Service in the Health Area of the 
Brazilian Elderly Population. 2019. 48 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Serviço Social) – Centro Universitário Anhanguera, Niterói, 2019. 

ABSTRACT 

Aging in Brazil is being considered as a phenomenon, due to the decrease of the birth 
rate and mortality, bringing to the daily scenario of society the presence of the elderly 
population, which is a natural process of the human condition. However, living longer 
does not mean having a quality of life or a healthy aging. However, aging with dignity 
is not an individual but collective responsibility. In this context, the question was raised 
about how the Social Work professional contributes to guarantee the rights of the 
elderly in the public health network? To answer such questioning the present work has 
as general objective to understand the possibilities of intervention of Social Service in 
the area of Public Health along with the segments of the elderly population. And to 
assist it was used three specific objectives: 1) To know the concept of the elderly and 
the aging process in Brazil; 2) Present the legislation in force and the progress made 
with the Statute of the Elderly; 3) Identify the work of the Social Worker in the attention 
to the elderly through the Public Health Policy. The aging process implies the history 
of each one and their economic, cultural and social conditions, it is understood that the 
elderly are assured and protected due to advances achieved over the years as the 
expansion of social rights, highlighting the Statute of the Elderly, which brought a new 
perspective on the realization of these rights. In health, the health projects of the elderly 
and the family, such as the Family Health Program (FHP), seek not only medical care, 
but in all aspects that improve the quality of life of this population. Thus, in this context 
is inserted the professional of Social Service, with the purpose of facing the social issue 
and the struggle for the guarantee of rights. 

 

Key-words: Elderly 1; Health 2; Social Work 3 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Envelhecimento no Brasil está sendo considerado como um fenômeno, 

devido a diminuição da taxa de natalidade e de mortalidade, trazendo para o cenário 

cotidiano da sociedade a presença da população idosa, o que é um processo natural 

da condição humana. Entretanto, viver mais não significa ter qualidade de vida ou um 

envelhecimento saudável, pois é evidente que nem toda população idosa vive de 

forma digna e ocupa territórios que lhe permite uma boa qualidade de vida. São 

múltiplos os fatores que contribuem para que isso ocorra, como o despreparo para 

atender todas as necessidades que essa fase da vida requer, o que provoca muitos 

desafios a serem encarados pela família, sociedade e Estado.  

Assim, as implicações correntes nas mudanças das relações familiares e no 

contexto de saúde, fazem com que grande parte dessa população esteja em posição 

de vulnerabilidade social. Cabendo maior atenção e viabilização de políticas públicas 

inclusivas para esse segmento, considerando que essa nova fase da vida, a velhice, 

passou a ser caracterizada pelas limitações físicas e a ausência de papéis sociais.  

Nessa perspectiva, a escolha desta temática se concretizou a partir da reflexão 

sobre a questão abordada, pois apesar dos avanços, como o Estatuto dos Idosos, o 

cenário está longe de ser o ideal, visto que, os direitos e necessidades dos idosos 

ainda não são plenamente atendidos. O envelhecimento não ocorre igualmente para 

todos, como qualquer etapa da vida e verificada pela inserção sobre a classe social, 

pelas questões de gênero, sexo e etnia. Contudo, envelhecer com dignidade não é 

uma responsabilidade individual, porém coletiva. As famílias, os governantes e a 

sociedade, devem empenhar-se para que a população idosa tenha uma velhice digna 

e respeitosa. Diante disto, faz-se necessário a discussão sobre a importância de 

Políticas Públicas de saúde direcionada aos idosos, visando assim, melhorias nesse 

processo de envelhecimento.  

Nesse contexto levantou-se o questionamento sobre de que maneira o 

profissional do Serviço Social contribui para garantia de direitos de idosos na rede 

pública de saúde? Pois é essencial a reflexão sobre a efetivação da intervenção do 

profissional do Serviço Social, nas suas múltiplas expressões da questão social, onde 

devem ser considerados fatores sociais, econômicos e culturais por ter grande 

influência sobre a saúde da população. Não podendo assim o profissional do Serviço 

Social ficar alheio à tematização do fenômeno do envelhecimento. 
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Para responder tal questionamento o presente trabalho tem por objetivo geral 

compreender as possibilidades de intervenção do Serviço Social na área da Saúde 

Pública junto com os segmentos da população idosa. E para auxiliar foi utilizado três 

objetivos específicos: 1) Conhecer o conceito de idoso e o processo de 

envelhecimento no Brasil; 2) Apresentar a legislação vigente e os avanços obtidos 

com o Estatuto do Idoso; 3) Identificar o trabalho do Assistente Social na atenção ao 

idoso através da Política Pública de Saúde. 

Foi escolhido como nível de revisão do objeto de pesquisa, por meio de 

revisões de bibliografias em consulta de documentações com base na análise de 

conteúdo. Das representações de dados, por se tratar de uma pesquisa de revisão 

bibliográfica qualitativa, consiste em trabalhos publicados nos últimos 10 anos 

pesquisados em sites como CAPES e Scielo, livros, artigos, dissertações, revistas. 

Das técnicas de pesquisa, o conjunto de procedimentos foram revertidos de análises 

de documentações indiretas em fontes que apresentem indícios sociais sobre o 

contexto Idosos, saúde e Serviço Social. 

Nesse viés, o trabalho foi dividido em três capítulos. No primeiro capítulo visa 

verificar os impactos do crescimento populacional de idosos na área de Saúde 

Pública, descrevendo o envelhecimento populacional apontando as possíveis causas 

do surpreendente aumento da população idosa. O segundo capítulo visa estudar as 

leis vigentes no Brasil de atenção ao idoso e de saúde pública, trazendo de forma 

clara o processo de desenvolvimento das políticas públicas referentes ao idoso e os 

direitos dos mesmos no contexto brasileiro, descreve os programas voltados para a 

saúde do idoso. O terceiro e último capítulo busca descrever a atuação do Assistente 

Social na área da saúde pública junto ao seguimento da população idosa enquanto 

direito de proteção social e para finalizar a atuação do Assistente Social na área da 

saúde da população idosa, dando ênfase na importância de análise do trabalho do 

Assistente Social para a promoção da saúde do idoso. 
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2. PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

 

2.1 O QUE É SER IDOSO 

 

A velhice, apesar de ser uma etapa delicada da vida, é também carregada de 

muita vivência e sabedoria, que não necessidade de instrução acadêmica para obtê-

la, sendo suficientes as experiências vividas, que sempre deixam um legado às 

populações vindouras. De acordo com as palavras de Ruth Lopes (2002), “a pessoa 

idosa, da analfabeta a mais culta, sempre tem experiências de vida e bons exemplos 

para repassar aos jovens e, por isso, deveria ser visto com melhores olhos, serem 

mais valorizados e respeitados, pelo menos de forma que merecem”. (LOPES, 2002, 

p. 39) 

Contudo, a noção de idoso carrega diferentes significados, apesar de, do ponto 

de vista biológico e fisiológico, o processo de envelhecimento significa o mesmo, para 

todos os indivíduos e sociedades. No âmbito biológico, idoso pode ser definido como 

aquela pessoa que atinge a plenitude da vida, ou seja, a verdadeira capacidade de 

agir e de pensar, e de ter um melhor discernimento. O aspecto cronológico se torna 

cruel na velhice, pois as limitações são inúmeras e no início do processo de 

envelhecimento ainda é possível conciliar as mudanças físicas e da vida social, mas 

tais mudanças se dão de acordo com a época e a sociedade nas quais as pessoas 

estão inseridas.  

Porém, definir um início para a velhice é muito complicado, pois o início da 

mesma é de difícil detecção é muito relativa, ou seja, já subjetividade daquele que a 

define, bem como os diversos fatores que interagem sobre esta definição, dentre os 

quais se podem considerar o político, cultural, religioso e econômico.  

Conforme as palavras de Marta Regina Bruno (2008): 

 

A velhice como categoria construída socialmente tem sido vista e tratada de 
maneira diferente, de acordo com períodos históricos e com a estrutura 
social, cultural, econômica e política de cada povo. Essas transformações, 
portanto, não permitem um conceito absoluto da velhice e apontam para a 
possibilidade de haver sampre uma nova condição a ser construída, para se 
considerar essa etapa da vida do ser humano. (BRUNO, 2008, P. 76) 

 

É bastante comum a ideia errônea de que o envelhecimento é um verdadeiro 

processo de deterioração física e mental. O fato do organismo do idoso já não 
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funcionar com a mesma celeridade de quando era jovem, seu raciocínio estar mais 

lento e o corpo com movimentos menos ágeis, não significa que o mesmo se tornou 

inválido. Por causa dessa concepção errada, não são raras as vezes que o idoso sofre 

preconceitos na sociedade, bem como é taxado como uma pessoa que precisa de 

cuidados especiais e que não tem voz ativa.  

Bruno (2008), explica que, ”vivemos numa cultura que institui ser vergonha 

declarar a idade cronológica, ser indelicado, indiscreto e falar de educação perguntar 

ao outro quantos anos ele tem”. (BRUNO, 2008, p. 77) 

Portanto, o conceito de envelhecimento se confunde com o conceito de 

fragilidade. Entretanto, a partir de um envelhecimento com saúde a pessoa continua 

independente para realizar suas atividades individuais e sociais. Porém, ser idoso não 

significa ser frágil, com a idade existe maior tendência em se acumular doenças e de 

se utilizar medicamentos que contribuam para a síndrome de fragilidade. 

Vale ressaltar que fragilidade envolve cinco características, quais sejam: Perda 

de peso sem motivo aparente e não relacionada a uma doença; Falta de energia, 

exaustão; Diminuição da força; Diminuição da velocidade de caminhar, desequilíbrio; 

e Diminuição da atividade física. 1 A presença de uma ou duas dessas características 

significa estar em risco e se tornar frágil ainda que a pessoa não seja idosa e a 

fragilidade é constatada a partir de 3 dessas características.  

Cicerón (1995) observa que: 

 

Não é a força, nem a agilidade física, nem a rapidez que impulsionam as 
grandes façanhas; são outras qualidades, como a sabedoria, a clarividência, 
o discernimento. Qualidades estas que a velhice não apenas conserva, mas, 
ao contrário, pode delas, particularmente, tirar proveito (CICERÓN, 1995, p. 
28). 

 

Assim, segundo o autor a velhice vai além da força física e agilidade em realizar 

tarefas, mas deve se considerar outras características que somente o acúmulo de 

idade pode proporcionar. 

Neri (2002), observa que as idades da humanidade são pura invenção da 

sociedade. A concepção de infância surgiu no século XVIII e XIX, no século XIC o de 

                                            

1 VASCONCELOS, Alessandra. O que é ser idoso? Disponível em: 
<https://corpoementeplenos+o+que+%C3%A9+ser+idoso+alessandra+vasconcelos&oq=http%3Acorp
oementeplenos+o+que+%C3%A9+ser+idoso+alessandra+vasconcelos&gs_l=psy-> Acesso em 
18/01/2019. 



 17 

adolescência e o de juventude. O conceito de meia idade que consiste na fase 

intermediária entre a idade adulta e a velhice se dá aos 60 anos. Nos anos 70 veio a 

definição do conceito de “velhice avançada”, o qual, sem dúvida, foi um fato 

demográfico e social inédito da história da humanidade. (NERI, 2002) 

 

2.2 O ENVELHECIMENTO NO BRASIL  

 

O crescimento da população idosa aumentou muito nos últimos anos. De 

acordo com as estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

(2010), a representatividade de grupos etários no total da população em 2010 é menor 

que aquela detectada no ano de 2000 para todas as faixas com idade até 25 anos. 

Por outro lado, os demais grupos etários aumentaram suas participações na última 

década em relação à faixa etária de 65 anos ou mais que era de 4,8% em 1991, 

alcançando o patamar de 5,9% no ano 2000 e atingiu 7,4 no ano de 2010. (IBGE, 

2010)  

Camarano (1999), enfatiza que a população com mais idade, ou seja, com 80 

anos ou mais, também vem aumentando, pois foi alterada a longevidade da faixa 

etária dentro do próprio segmento, ou seja, o grupo da população idosa também 

passou a envelhecer.  

A Tabela a seguir demonstra o aumento da população no Brasil desde a década 

de 1980, com uma projeção para os anos de 2050. 

 

Tabela 1: Participação relativa percentual da população por grupo de idade na 

população total de 1980 – 2050 

 

 

  Grupo  

de idades 

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

0 a 14 38,24 35,33 29,78 26,47 25,58 20,07 16,99 13,15 

15 a 24  21,11 19,53 19,74 18,11 17,41 16,34 13,27 10,45 

0 a 24 59,35 54,86 49,52 44,57 42,99 36,41 30,25 23,60 

15 a 54 57,75 60,31 64,78 67,00 67,59 70,70 69,68 64,14 
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55 ou + 8,71 9,58 11,29 13,36 14,10 19,24 24,60 36,73 

60 ou + 6,07 6,75 8,12 9,49 9,98 13,67 18,70 29,75 

65 ou + 4,01 4,36 5,44 6,53 6,83 9,23 13,33 22,71 

70 ou + 2,31 2,65 3,45 4,22 4,46 5,90 8,63 15,95 

75 ou + 1,20 1,45 1,90 2,46 2,60 3,53 5,11 10,53 

80 ou + 0,50 0,63 0,93 1,27 1,37 1,93 2,73 6,39 

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010) 

 

Segundo dados do IBGE (2010) demonstrados na tabela 1, o aumento da 

população idosa tem ocorrido devido ao declínio da fecundidade e não declínio da 

mortalidade, essa característica é que identifica uma sociedade envelhecida, ou seja, 

a diminuição faz com que haja uma população envelhecida. Observando a tabela a 

redução do nível de fecundidade de 38,24% em 1980 para 26,47% em 2010 podendo 

abaixar ainda mais para 13,15% em 2050, já a participação da população idosa 

aumentou na faixa etária de 60 anos aos 64 anos em 1980 de 6,07% para 9,49% em 

2010 com previsão de aumento maior para 2050 de 29,75% da população.  

De acordo com projeções das Nações Unidas (Fundo de Populações):  

 

(...) uma em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais, e estima-se um 
crescimento para 1 em cada 5 por volta de 2050”. (...) Em 2050 pela primeira 
vez haverá mais idosos que crianças menores de 15 anos. Em 2012, 810 
milhões de pessoas têm 60 anos ou mais, constituindo 11,5% da população 
global. Projeta-se que esse número alcance 1 bilhão em menos de dez anos 
e mais que duplique em 2050, alcançando 2 bilhões de pessoas ou 22% da 
população global. (ONU, 2013, s/p) 

 

Para o ano de 2050, a expectativa no Brasil, bem como em todo o mundo, é 

que existirão mais idosos que crianças abaixo de 15 anos. O envelhecimento, antes 

considerado um fenômeno, hoje faz parte da maioria das sociedades. No Brasil, 

estima-se que existam atualmente, cerca de 17,6 milhões de idosos, segundo IBGE 

(2010). 

Considerando esses dados o envelhecimento da população é um dos maiores 

triunfos da humanidade e também um dos maiores desafios. Uma maior expectativa 

de vida revela um avanço, todavia, se faz necessário medidas que garantam 

qualidade de vida e consolide direitos sociais.  

O envelhecimento como novo fenômeno social, vem se apresentando em todo 

mundo.  As políticas sociais destinadas ao idoso seguem uma trajetória de lutas da 
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classe trabalhadora em que o Estado procura contemplar em nível de discurso legal, 

de acordo com as forças em presença nas diversas conjunturas sócio históricas 

(GOLDMAN, 2009). Desse modo, segundo o autor os idosos e os serviços voltados 

para essa população seguem no prisma de uma conjuntura histórica, onde as 

múltiplas expressões da desigualdade como pobreza, violência, falta de acesso a 

saúde, educação, moradia, alimentação, não contribuem para a qualidade de vida.  

Camaro, (2002), enfatiza que a desigualdade social também possui sua parcela 

de culpa e faz a grande maioria da população idosa a sua vítima, expõe uma condição 

na qual componentes de um grupo social dispõem de valores diferentes relativos a 

bens, prestígios e poder, são esses valores que caracterizam e diferenciam os 

mesmos, permitindo que apenas um consiga alcançar seu desenvolvimento completo 

de forma satisfatória, esclarecendo que não é possível a existência de uma sociedade 

inteira compostas por membros exatamente iguais.   

De acordo com os autores Wolf, Marchal:  

  

No combate à desigualdade social, busca - se atingir a equidade social, que 
é um direito da sociedade participar não só da atividade política econômica, 
mais também o direito de contar com os meios de subsistência e com o 
acesso a um conjunto de serviços públicos que permitam manter um nível 
adequado de vida. (WOLF, 1991, p.21)   

  

No Brasil a elevada desigualdade socioeconômica que reina de forma 

transparente onde seu reflexo atinge a vida de vários grupos de idosos de forma 

devastadora, pois os mesmos possuem despesas mensais que ultrapassam o valor 

de suas rendas, tornando um grande problema na vida do idoso. (CAMARO, 2002).  

Ao se pensar em envelhecimento no imaginário social, logo se deduz que 

velhice é sinônimo de carga econômica, tanto para a família do idoso quanto para a 

sociedade. Diante desta reflexão, que se mostra o quanto o papel da população idosa 

na sociedade ainda e muito hostilizada.2  

 

 

 

                                            

2 Idoso e a Família. Geontogeriatria. Disponível em: <https://gerontounivali.wordpress.com> Acesso 

em: 30 ago. 2017.  

  



 20 

2.3 FAMÍLIA E O IDOSO 

 

Segundo Pinto (1997, p. 27), a família é a criação do ser humano que dá 

resposta ao desejo de ter um grupo de pessoas que atuem sobre o mesmo interesse 

comum e um desenvolvimento afetivo, em que os efeitos sejam recíprocos, para obter 

soluções para os problemas do ciclo da vida.   

Segundo Carvalho (2000):   

  

As expectativas em relação à família estão, no imaginário coletivo, ainda 
impregnadas de idealizações, das quais a chamada família nuclear é um dos 
símbolos. A maior expectativa é de que ela produza cuidados, proteção, 
aprendizado dos afetos, construção de identidade e vínculos relacionais de 
pertencimento, capazes de promover melhor qualidade de vida a seus 
membros e efetiva inclusão social na comunidade e sociedade em que vivem. 
No entanto, estas expectativas são possibilidades, e não garantias. A família 
vive num dado contexto que pode ser fortalecedor ou esfacelador de suas 
possibilidades e potencialidades. (CARVALHO, 2000, p.13)   

  

Assim para Carvalho (2000), o autor afirma que a família é um espaço 

indispensável para a garantia da sobrevivência, além disso, propicia os aportes 

afetivos necessários ao desenvolvimento e bem estar dos seus membros.   

Azevedo e Guerra (2005), corroboram para o conceito de família da seguinte 

maneira:   

  

[...] a família é também um grupo social composto de indivíduos diferenciados 
por sexo e por idade, que se relacionam cotidianamente, gerando uma 
complexa e dinâmica trama de emoções; ela não é uma soma de indivíduos, 
mas um conjunto vivo, contraditório e cambiante de pessoas com sua própria 
individualidade e personalidade. [...] A divisão interna de papéis é a 
expressão de importantes relações de dominação e submissão, na medida 
em que configura uma distribuição de privilégios, direitos e deveres dentro 
desse grupo. (AZEVEDO; GUERRA, 2005, p. 77)   

  

Assim para Azevedo e Guerra (2005), família vai além de números de que é 

composta, mas sim considerada com grupo social onde são criadas a partir das 

relações.  

Segundo Mioto a família é definida como “núcleo de pessoas que convivem em 

determinado lugar, durante um lapso de tempo mais ou menos longo e se acham 

unidas (ou não) por laços consanguíneos” (MIOTO, 1997:120).   

Na perspectiva de que as famílias ganharam significados diferentes, não 

somente como um grupo formado por um determinado número de pessoas como citou 
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Azevedo e Guerra (2005), nesse sentido o Instituto Brasileiro de Geográfica e 

estatística – IBGE (2012), entende que:   

  

[...] conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência 
doméstica ou normas de convivência, residente na mesma unidade 
domiciliar, ou pessoa que mora só em uma unidade domiciliar. Entende-se 
por dependência doméstica a relação estabelecida entre a pessoa de 
referência e os empregados domésticos e agregados da família, e por normas 
de convivência as regras estabelecidas para o convívio de pessoas que 
moram juntas, sem estarem ligadas por laços de parentesco ou dependência 
doméstica.” (IBGE, 2012, p. 284)  

  

Para Dias (2007), com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a 

concepção de família e tudo que a envolve ganhou uma nova perspectiva, da seguinte 

maneira:   

  

É no direito das famílias onde mais se sente o reflexo dos princípios eleitos 
pela Constituição Federal, que consagrou como fundamentais valores sociais 
dominantes. Os princípios que regem o direito das famílias não podem 
distanciar-se da atual concepção da família dentro de sua feição desdobrada 
em múltiplas facetas. (Dias, 2007, p. 50).   

  

Assim o auto contribui ao explicitar sobre a legalidade do direito da família. 

Outros autores também analisam a classificação de famílias como Souza e Peres 

(2002 apud Legnani, s/ano), assim contribuindo para identificação de treze tipos de 

formações e composições familiares:   

  

Nuclear Simples, formada por um casal e seus filhos; Mononuclear, 
constituída por um casal sem filhos; Monoparental Simples, a qual pode ser 
feminina ou masculina e é organizada em torno de uma figura que não tem 
companheiro residindo na mesma casa, podendo ou não residir com os filhos; 
Nuclear Extensa, família nuclear com agregado adulto co-habitando; Nuclear 
com Avós Cuidando de Netos, casal de avós que cuida de netos com menos 
de 18 anos; Nuclear; Reconstituída, casal cujo um ou ambos os cônjuges já 
tiveram outra união anterior, podendo ter filhos ou não; Nuclear com Crianças; 
Agregadas, família nuclear cuidando de crianças que não são filhos; 
Monoparental com Crianças Agregadas, família monoparental que cuida de 
crianças que não são filhos; Monoparental Extensa, família monoparental 
com agregado adulto residindo na mesma casa; Atípica, indivíduos adultos 
e/ou adolescentes co-habitando sem vínculos sanguíneos, incluindo também 
pessoas que moram sozinhas e casais homossexuais.” (SOUZA e PERES, 
2002 apud LEGNANI, s/ano, p.02)   

  

Diante do exposto pelos autores citados acima, observa-se que a família está 

em constante transformação, visto através dos arranjos citados, assim a família está 

presente em todos os grupos sociais.   
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Segundo Carvalho (2003), as expectativas em relação a família estão 

impregnadas de idealizações no imaginário coletivo das quais a família tradicional é 

um dos símbolos. Desde muito tempo atrás o desejo de construir matrimonio e de 

morar com outras pessoas era de muitos jovens adultos. A antiga concepção de 

família: pai, mãe, filhos tem mudado. Nos conceitos atuais não há só ligações 

sanguíneas, mas também laços afetivos, como união de homossexuais, pais ou mães 

que criam seus filhos sozinho, crianças que são criadas por sela avós, devido a óbito, 

divórcio ou abandono, até mesmo aqueles pais divorciados que levam seus filhos para 

morar com outro (a) campaneiro (a).   

Gomes (1998), enfatiza que:   

  

Uma união estável de um homem e uma mulher que se inicia por amor, com 
a esperança de que o destino seja definitivo. Um compromisso de 
acolhimento e cuidado para com as pessoas envolvidas e expectativa de dar 
e receber afeto, principalmente em relação aos filhos. Isto sob hierarquia 
estabelecida num contexto patriarcal de autoridade máxima que deve ser 
obedecida, a partir do modelo pai-mãe-filhos estável. Ou grupo de pessoas 
que convive com a proposta de uma ligação afetiva duradoura, incluindo uma 
relação de cuidado entre os adultos e deles para as crianças e idosos que 
aparecem nesse contexto. (GOMES, 1998, p. 48)   

  

Rocha (2003) relata que muitos casais idosos que moram em casa requerem 

uma assistência da família. Os filhos geralmente ajudam o cuidado se necessário. 

Outros parentes podem dar apoio, cuidado e assistência se os filhos não estiver.  

Kachar (2002), afirma que houve uma alteração no perfil dos idosos:   

  

O perfil de idoso mudou muito nos últimos tempos. Apesar de ser um universo 
heterogêneo, pode-se dizer que, na época dos nossos avós, o idoso 
recolhiase ao seu aposento e vivia o resto da vida dedicado aos netos, à 
contemplação da passagem do tempo pela fresta da janela, a reviver as 
memórias e (re)lembrar e (re)contar as lembranças passadas. Relegava-se a 
pessoa idosa ao passado, ao ontem, não reservando um espaço digno e 
louvável ao indivíduo na velhice, no tempo presente. 43 Havia (e ainda há) 
uma exclusão das pessoas idosas na construção do presente e do futuro da 
humanidade. O futuro foi sempre considerado dos e para os jovens. Então, 
quais os espaços de ser na velhice? (KACHAR, 2002, p. 2)   

  

Entretanto em todos os momentos independente das circunstâncias a família 

deve ser o ponto de poio do idoso. Assim diz o art. 3º do estatuto do Idoso:   

  

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 
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trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária. (BRASIL, 2003)  

  

Nesse viés Ferrari (2002) salienta que ainda sim alguns idoso são considerados 

como fardos para suas famílias, seja por problemas de saúde como pelo novo ritmo 

que a idade muitas vezes exige, pois o idoso, quando não passa por problemas de 

saúde, precisa manter sua autonomia. É necessário entender que ele tem suas 

limitações, suas dificuldades, e o mais importante, que ele mesmo cumpra sujas 

tarefas mesmo com mais lentidão.   

Ansai e Sera (2013), explica que:   

  

Autonomia significa liberdade e capacidade de o indivíduo agir por conta 
própria, incluindo aspectos de comportamento, decisões e cursos de ação. 
Difere da independência, que é definida como a habilidade de executar 
funções relacionadas à vida diária (ANSAI; SERA, 2013, p. 190).  

  

Assim com o aumento da longevidade, busca-se o debate sobre o meios de 

preservar a autonomia dos idosos, mesmo que com a o passar dos anos já tenha 

diminuído a capacidade funcional. Assim, “Embora a velhice não seja sinônimo de 

doença, na idade mais avançada há maior risco de comprometimento da capacidade 

funcional, com consequente perda de autonomia e independência” (LEMOS; 

MEDEIROS, 2002, p. 892).  

 O melhor para o idoso é estar em seu ambiente familiar, onde terá carinho, 

afeto e atenção, entretanto há muitos casos em que isso não ocorre cabendo ao 

Estado assumir tal responsabilidade.  
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS E OS DIREITOS DAS PESSOAS IDOSAS 

 

3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENÇÃO AO IDOSO   

  

A Constituição Federal de 1988 definiu a seguridade social em seu artigo n° 

194 da seguinte maneira “A seguridade social compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos poderes Públicos e da sociedade destinados a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e a assistência social. ”. Considerando que a 

saúde é, conforme artigo n° 196 da Constituição Federal:  

   

[...] saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas 
Sociais e econômicas que visem à redução do risco da doença e de outras 
agravos e acesso e ao acesso universal e igualitário às redes e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. (BRASIL, 1988)   

  

Valendo dizer que o Sistema Único de Saúde (SUS), que tem sua 

regulamentação na Lei n° 8.080/90, permite o acesso de todo cidadão à rede pública 

de saúde.   

A Assistência Social, por sua vez, visa a garantir o mínimo de dignidade para 

as pessoas necessitadas, as quais por si só, não tem condição de prover o básico 

para sua sobrevivência e de sua família. Sendo um sistema não contributivo, integra 

a assistência da Seguridade Social brasileira, nos termos do artigo 1° da lei n° 

8742/93, a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS:   

    

A assistência social, direito do cidadão é dever do Estado, é Política da 
Seguridade Social, não contributiva, que prove os mínimos sociais, realizada 
através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. (BRASIL, 
1993)   

  

Dessa maneira, com a promulgação da Constituição, um novo conceito de 

política social foi materializado no conjunto da Seguridade Social, compreendendo a 

Saúde, a Previdência Social e Assistência Social.   

“A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 

dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar direitos relativos à 

saúde, à previdência e à assistência” (Brasil, 1988). Em seu parágrafo único sintetiza 

que caberá ao Poder Público organiza-la segundo os ditames da lei, tendo como 

objetivos:   
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I – universalidade da cobertura e do atendimento; II – Uniformidade e 
equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; III – 
seletividade e distribuição na prestação dos benefícios; IV – irredutibilidade 
do valor dos benefícios; V – Equidade na forma de participação no custeio; 
VI – Diversidade da base de financiamento; VII – caráter democrático e 
descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com 
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do 
Governo nos órgãos colegiados. (BRASIL, 1988)   

  

A Constituição Federal (1988), trouxe avanços e benefícios em relação à 

aposentadoria dos idosos, em seu artigo n° 201 e 203 ressaltam:   

  

Garantia do reajustamento dos benefícios; correção monetária de todos os 
salários de contribuição considerados no cálculo do benefício; garantia que 
nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento de 
trabalho do segurado seja inferior ao salário mínimo; garantia de que a 
gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor 
dos proventos do mês de dezembro de cada ano. (BRASIL, 1988)   
No artigo n° 203 da Constituição Federal (1988), orienta sobre as diretrizes 
da assistência social, garantindo ao idoso e deficiente independentemente de 
terem contribuído com a Seguridade Social um benefício assistencial: A 
assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente 
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: a garantia de um 
salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 
idoso que comprove não possuir meios de prover à própria manutenção ou 
tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. (BRASIL, 1988)   

  

Através da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, foi implementada   

Benefício da Prestação Continuada - BPC, sendo assim um benefício da Política de 

Assistência Social, que é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Agrário – MDSA, sendo operacionalizado pelo Instituto Nacional de Seguro Social. O 

Benefício de prestação Continuada – BPC é uma estratégia de proteção e 

resguardado a idosos brasileiros ou pessoas com deficiência incapacitante para a vida 

independente e para o trabalho. (BRASIL, 2007).   

Para os idosos que não possui nenhuma outra forma de rendimento é um 

benefício importante, pois garante o mínimo de subsistência ao indivíduo. Desta 

forma, esse benefício concretiza os direitos sociais, segundo antecipa o Estatuto do 

Idoso, gerando de certa forma, a autonomia, inclusão e participação dos idosos e das 

pessoas com deficiência na sociedade.  

O quadro abaixo demostra como funcional e quais os critérios para se ter o 

Benefício de Prestação Continuada – BPC:   
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Quadro 1: Benefício de Prestação Continuada  

  

BPC 

 Idosos com 65 anos ou mais;  

  Pessoa com deficiência de qualquer idade, como impedimento a longo 
prazo.  

 Podendo ser física, mental, sensorial ou intelectual;  

 Não possuam meios para prover seu próprio sustento e ser provida por 
sua família;  

 Benefício individual e não vitalício;  

 Garante o pagamento de 01 (um) salário mínimo à pessoa idosa ou 
deficiente;  

 Não pode ser acumulado com outros benefícios;  

 Ter uma renda per capita inferior a ¼ de salário mínimo.  
Fonte: Brasil (1993)   

 

Ainda como medida de proteção, foi instituída a Política Nacional do Idoso – 

PNI, pela Lei n° 8842/1994, onde estabeleceu normas em relação aos direitos sociais 

dos idosos, garantindo autonomia e integração para os mesmos, ou seja, o exercício 

da verdadeira cidadania. Contudo, a realidade mostra que a sociedade em sua grande 

maioria não tem respeitado esse artigo no convívio social, pois observa-se o 

desrespeito de forma agravante, com relação aos direitos dos idosos.   

A política para os idosos seria assim uma parte da política de desenvolvimento 

de uma país, a exemplo disto tem-se o Estatuto do idoso, pois a Política Nacional do 

Idoso no seu artigo 1° consta que “A política nacional do idoso tem por objetivo 

assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua 

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.” (BRASIL, 1993).  

Conforme preceitua o Art. 230 da Constituição Federal (1988):  

  
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade defendendo sua dignidade e 
bem-estar, garantindo-lhe o direito à vida.   
§ 1o – Os programas de amparo aos idosos serão executados 
preferencialmente em seus lares.   
§ 2o – Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade nos transportes 
urbanos. (BRASIL, 1988)   
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Nesse viés a família, a sociedade e o Estado são chamados a assumir a 

proteção social do idoso.   

Segundo Teixeira (2008), a Política Nacional do Idoso:   

    
[...] foi pautada em dois eixos básicos: proteção social, que inclui as questões 
de saúde, moradia, transporte, renda mínima, e inclusão social, que trata da 
inserção ou reinserção social dos idosos por meio da participação em 
atividades educativas, socioculturais, organizativas, saúde preventiva, 
desportivas, ação comunitária. Além disso, trabalho e renda, com incentivo à 
organização coletiva na busca associada para a produção e geração de renda 
como cooperativas populares e projetos comunitários (TEXEIRA, 2008, p.78).   

  

Ela veio reafirmar e ampliar os direitos dos idosos já reconhecidos na 

Constituição Federal, apontando modos de concretização. Dessa maneira o texto 

assegura que é dever da família, da sociedade e do Estado a todos os idosos todos 

os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua 

dignidade, bem estar e o direito.   

Iamamoto (2004), aborda com o conceito de cidadania da seguinte maneira:   

  

[...] capacidade de alguns indivíduos ou de todos os indivíduos [...], de se 
apropriar [...] de bens socialmente produzidos, de atualizarem as 
potencialidades de realização humana, abertas pela vida social em cada 
contexto historicamente determinado. Nessa concepção abrangente, a 
democracia inclui a socialização da economia, da política e da cultura na 
direção da emancipação humana. (IAMAMOTO, 2004, p. 22)   
  

Dessa maneira, a autora corrobora com a questão da cidadania através da 

potencialização humana. Considerando o tema abordado destaca-se pela garantia de 

direitos de idosos, visando a autonomia e assim podendo essa fase ser vista com 

qualidade e não somente por perdas.  

 

3.2 AVANÇOS CONQUISTADOS PELO ESTATUTO DO IDOSO 

 

A história do surgimento do Estatuto do Idoso é ampla e marcada por inúmeras 

tentativas, tendo em vista que foi conquistada por muita luta e determinação. Muitas 

propostas foram expostas na Assembleia Constituinte e, depois de muitos anos, 

aprovadas e posto em vigor. Em decorrência disso, alguns avanços foram 

conquistados e os idosos puderam dispor de leis que assegurassem sua integridade 

física e mental. Um desses avanços é integração da família e de toda a sociedade em 
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si e também do Estado quanto aos cuidados com o idoso, descrito na Lei nº 10.741 

de 2003, são direito assegurados no Estatuto do Idoso. (BRASIL, 2003), nos Art. 3º: 

 
Art. 3° É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 
ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária. (BRASIL, 2003, p. 8) 

 

O Estatuto do idoso assegura, através do artigo citado, que assegurar proteção 

a esta demanda é dever do Estado, da família e de toda a população cuidar e zelar 

pela saúde física e psicológica do idoso. O avanço dessa lei, fez com que todos 

atentassem para a questão do envelhecimento e dos cuidados e da atenção que a 

idade propicia, tendo em vista a vulnerabilidade física e psicológica a qual são 

submetidos pelo processo natural do envelhecimento, é considerado normal. Em 

complemento, a referida lei (BRASIL, 2003), nos Art. 9º e 10º que declara: 

 

Art. 9° É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à 
saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um 
envelhecimento saudável e em condições de dignidade. 
Art. 10 ° § 2° O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade 
física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da 
identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos 
objetos pessoais.  
Art. 10/ § 3° É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a 
salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor. (BRASIL, 2003, p. 10) 

 

 Para esclarecimento amplo, o Estatuto do Idoso é o resultado final do trabalho 

de várias entidades voltadas para a defesa dos direitos dos idosos no Brasil, entre as 

quais sempre se destacou a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e 

também de profissionais das áreas da saúde, direitos humanos e assistência social, 

além de parlamentares do Congresso Nacional (BRASIL, 2003). 

O documento, vigente desde janeiro de 2004, veio ampliar direitos que já 

estavam previstos em outra Lei Federal, de nº 8842, de 4 janeiro de 1994 e também 

na Constituição Federal de 1988 e dessa forma se consolida como instrumento 

poderoso na defesa da cidadania dos cidadãos e cidadãs daquela faixa etária, dando-

lhes ampla proteção jurídica para usufruir direitos sem depender de favores, 

amargurar humilhações ou simplesmente para viverem com dignidade. De Acordo 

com Paz e Goldman (2006), “Esse Projeto do Estatuto do Idoso, na íntegra, resultado 
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do Seminário, levou dois anos tramitando no Congresso vindo a ser aprovado, com 

alterações, em outubro de 2003, vigorando a partir de 1° de janeiro de 2004.”. (PAZ, 

GOLDMAN, 2006, p. 8) 

Ao longo de seus 118 artigos são tratadas questões fundamentais, desde 

garantias prioritárias aos idosos, até aspectos relativos a transporte, passando pelos 

direitos à liberdade, à respeitabilidade e à vida, além de especificar as funções das 

entidades de atendimento à categoria, discorrer sobre as questões de educação, 

cultura, esporte e lazer, dos direitos à saúde através do SUS, da garantia ao alimento, 

da profissionalização e do trabalho, da previdência social, dos crimes contra eles e da 

habitação, tanto em ações por parte do Estado, como da sociedade. Dentre esses 

avanços conquistados com o Estatuto do Idoso estão, de acordo com Richard  (2016): 

 

(...) às aposentadorias, que garantem ao cidadão com idade superior a 65 
anos; descontos nas atividades culturais e gratuidade nos transportes 
coletivos que passaram a reservar, pelo menos duas vagas gratuitas para os 
que possuírem renda igual ou inferior a dois salários mínimos; os meios de 
comunicação deverão manter espaços culturais e horários voltados ao 
público idoso, proporcionando assim mais informação artística e cultural 
sobre a idade por eles vivenciada; criação de universidades voltadas ao 
público idoso; prioridade em instituições quanto ao atendimento bem como a 
reserva de 3% das unidades imóveis que forem oferecidas pelo governo; 
dentre outros. (RICHAR, 2016) 

 

Ainda dentro desta perspectiva, o autor declara que mesmo a lei garantida os 

direitos assistidos aos idosos, ainda apresentam consideráveis falha. Conforme afirma 

Richard (2016) no trecho: 

Apesar de avançada, a lei ainda apresenta falhas, principalmente de 
implementação. “Os idosos têm direito a ter acompanhante nos hospitais 
quando estão internados. Os hospitais, na maioria das vezes, deixam 
pessoas acompanharem os idosos, só que não dão condições para eles 
ficarem como deveriam. Ficar sentado, dia e noite, em uma cadeira de 
plástico para dormir  é muito desconfortável. Isso deveria ser modificado. Não 
basta deixar entrar, é preciso alimentação e uma cadeira decente”. 
(RICHARD, 2016) 

 

De acordo com o autor, a possibilidade de avanços consideráveis existe, mais 

infelizmente não tem sido aplicada como deveriam, a começar pela longa espera pela 

ajuda nas instituições bancárias quanto recebem a aposentadoria, por exemplo. 

Diante desses fatos, apresentados estima-se que os avanços, ou seja, os argumentos 

apresentados pela lei com relação aos idosos sejam notados por essa demanda, que 

vivenciar a vulnerabilidade na questão da saúde física e psicológica. 



 30 

3.3  SAÚDE  DA  POPULAÇÃO  IDOSA  NO PROCESSO 

DE ENVELHECIMENTO   

  

Com o aumento da idade surgem também, e de maneira mais acentuada, 

fragilidades e perdas de autonomia para o desempenho das atividades básicas do 

cotidiano, a elevação desse grupo populacional, requer, mesmo que se eleve em 

considerações as possíveis melhoras nas condições de saúde, um aumento da 

demanda de cuidados. De acordo com Camarano (2010):  

  

É consenso que a população muito idosa é a mais exposta às doenças e 
agravos crônicos não transmissíveis, muitos deles culminando com sequelas 
limitantes de um bom desempenho funcional, gerando situações de 
dependência e consequentemente necessidade de cuidado. O que se pode 
esperar, portanto, é um aumento da população que demandará cuidados, o 
que pode vir acompanhado de um tempo maior passado na condição de 
demandantes de cuidados. (CAMARANO, 2010, s/p)  

  

Em todo o processo de envelhecimento existem importantes e consideráveis 

diferenças. Essas diferenças são caracterizadas por fatores diversos, o que irá 

impactar no tipo de velhice que um idoso terá, Santos (2010), corrobora que o 

desgastes naturais associados aos problemas sociais influencia numa velhice 

saudável com qualidade de vida;  

   

O aumento da longevidade por si só não significa para todos os indivíduos a 
garantia de uma velhice saudável e bem - sucedida. O desgaste fisiológico 
natural, as condições precárias de desenvolvimento ao longo do ciclo vital, os 
fatores imponderáveis semelhantes a herança genética e a presença de 
doenças crônicas- degenerativas adquiridas na adolescência ou vida adulta 
certamente inviabilizam o projeto de envelhecimento positivo e bem – 
sucedido. (SANTOS, 2010, p.22).  

  

Para a organização mundial de saúde (OMS), é considerado idoso a população 

de país em desenvolvimento com 60 anos ou mais e a população do país desenvolvido 

com ou acima de 63 anos. (Organização Mundial de Saúde).   

No Brasil é considerado idoso de acordo com a Política Nacional do Idoso - 

PNI, indivíduos com idade superior a 60 anos, é a parte da população que mais se 

desenvolve rapidamente, em todo país e cria impactos de forma direta nos serviços 

de saúde.   

O Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 2003, foi criado no Brasil com a 

participação de entidades de defesa dos interesses da população idosa considera a 
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mesma os indivíduos com idade igual ou superior a 60 (sessenta anos). Como diz em 

seu artigo 1º: “É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos 

assegurados ás pessoas com idade igual ou superior a 60(sessenta) anos. ” (BRASIL, 

2003)   

Brito (2013), ainda afirma que essas doenças crônicas destinam a se 

manifestar de forma incontestável na idade avançada, constantemente, estão ligadas. 

Podem promover um processo impactante, atingindo a funcionalidade da pessoa 

idosa interferindo no seu modo de vida, afetando o desenvolvimento de suas 

atividades rotineiras de independência, ainda que não sejam consideradas mortais 

essas situações geralmente tendem envolver de forma significativa a qualidade de 

vida da população idosa. Pois o processo de envelhecimento natural não está ligado 

à diminuição da autonomia e da própria independência, mais sem dúvida ao grande 

risco de adoecer.  

 Neste sentido, Chaimowiez (1997), afirma que: 

 

“Na medida em que os anos de vida ganhos não sejam vividos em condições 
de independência e saúde o envelhecimento populacional pode passar a 
representar mais um problema que uma conquista da sociedade”. 
(Chaimowiez, 1997, p. 43)  

 

Arcuri (2003), destaca: que “na modernidade há uma desconstrução ideológica 

da categoria velhice, em relação às doenças tidas como próprias da velhice. São 

propostas formas preventivas para se chegar à velhice saudável” (2003, p.100). Desse 

modo segundo a autora é um desafio garantir a crescente população idosa do Brasil 

um envelhecimento saudável, sendo essencial propostas de políticas efetivas para 

esse fim.   

 

3.3.1 Características da População Idosa no Brasil 

 

O processo de envelhecimento altera toda a vida do indivíduo, afetando a rotina 

da família com reflexos na sociedade. Dessa maneira a população idosa no Brasil vem 

crescendo e mudando o cenário no país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (2017) demonstra dados relevantes para este cenário. 

De acordo com o gráfico 1:  

Gráfico 1: Idoso no Brasil  
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (2017) 

 

Assim de acordo com o gráfico 1, a população brasileira em 2012 com 60 anos 

ou mais era de 25,4 milhões de pessoas. Manteve a tendência de envelhecimento dos 

últimos anos e em 2017 superou marca dos 30,2 milhões, para 2031 esse número 

passará para 43,2 milhões, em 2042 a projeção são de 57 milhões de idosos e 2050 

estima-se que esse número passará de 60 milhões, segundo a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua – Características dos Moradores e Domicílios, 

divulgada hoje pelo IBGE. 

Quanto a representatividade por sexo, o gráfico 2 demostra que: 
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Gráfico 2: Idosos: divisão por sexo 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (2017) 

 

Assim, segundo IBGE (2017), a parte da população idosa representada por 

mulheres corresponde à 56% ou seja 16,9 milhões de mulheres idosas, já os 

homens representam 44% ou seja, 133 milhões.  

Já os Estados por divisão de cor têm como característica conforme gráfico 3: 

Gráfico 3: Estados com maior proporção de Idosos

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (2017) 
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Sendo assim, conforme IBGE (2017), o gráfico 3 o estado com maior população 

parda é o Amazonas, com 76,7%, enquanto a Bahia concentra a maior proporção de 

pretos, 20,9% e Santa Catarina é a que tem mais brancos 82,8%. 

A pesquisa do IBGE (2017) ainda demostra que entre os anos de 2012 e 2017 

houve um grande crescimento da população acima de 60 anos, sendo o Estado do 

Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul tem as maiores proporções com 18,6 cada, já o 

estado com menor número de idosos é o Amapá com 7,2% da sua população. 
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4. SERVIÇO SOCIAL E O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF  

 

Este capítulo visa identificar o trabalho do Assistente Social na atenção ao 

idoso através da Política Pública de Saúde, nesse sentido busca descrever a atuação 

do Assistente Social na área da saúde pública junto ao seguimento da população 

idosa enquanto direito de proteção social e para finalizar a atuação do Assistente 

Social na área da saúde da população idosa, no Programa de Saúde de Família – 

PSF,  dando ênfase na importância de análise do trabalho do Assistente Social para 

a promoção da saúde do idoso. 

 

4.1 IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL DO SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE 

 

Para entendemos a inserção do serviço social na saúde é preciso recuperar os 

marcos históricos advindos do confronto de dois grandes projetos em disputa: o 

projeto de reforma sanitária e o projeto privatista. Segundo Bravo (1999) & Matos 

(2000). 

Esses dois grandes projetos societários têm repercussões nas diversas áreas 
das políticas sociais. Na saúde, destacam-se o projeto de reforma sanitária 
construído na década de 1980 e inscrito na constituição Brasileira de 1988, e 
o projeto privatista de saúde articulado ao mercado hegemônico na segunda 
metade da década de 1990. O projeto de reforma sanitária, constituído na 
década de 1980, teve como uma de suas estratégias o Sistema Único de 
Saúde (SUS), foi fruto de lutas e mobilização dos profissionais de saúde, 
articulados ao movimento popular (BRAVO, 1999, p. 197-199). ” 

 

Nesta perspectiva, entendemos que são várias as questões que inquietam e 

desafiam os profissionais e estudantes no que permeiam toda a estrutura da política 

de saúde pública no Brasil, é a partir dessa gama de elementos que busca-se 

identificar dentro do processo de trabalho do Serviço Social as atribuições das/os 

Assistentes Sociais, Busca-se compreender a totalidade dos fatos e conhecer as 

principais dificuldades para atuação dos Assistentes Sociais na referida instituição. 

A política de saúde sofreu as influências de todo o contexto político social pelo 

qual o Brasil passou ao longo do tempo. Neste sentido a mesma pode ser entendida 

como vários movimentos que sugiram como formas de controlar, em princípio, as 

epidemias que se espalhavam no Brasil na época. 

Segundo Bravo (2009):  
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No século XVIII, a assistência médica era pautada na filantropia e na prática 
liberal. No século XIX, em decorrência das transformações econômicas e 
políticas, algumas iniciativas surgiram no campo da saúde pública, como a 
vigilância do exercício profissional e a realização de campanhas limitadas. No 
início do século XX, a saúde apresentava algumas formas de organização no 
setor saúde, que serão aprofundadas a partir de 1930. (p.89). 

 

Ratificamos, que foi a partir do século XX que a saúde foi percebida como 

expressão da questão social no Brasil, pois estava passando por várias 

transformações tanto na área política como econômica. Ao logo de sua trajetória o 

Serviço Social teve como principal empregador o Estado.  

 Para Raichelis (2006): 

 
Serviço Social tem sua gênese na década de 1930 na emergente sociedade 
urbano no industrial dos anos 30 do século XX, em uma conjuntura peculiar 
do desenvolvimento capitalista, marcada por conflitos de classe, pelo 
crescimento numérico e qualitativo da classe operária urbana e pelas lutas 
sociais que está desencadeava contra a exploração do trabalho e pela defesa 
dos direitos de cidadania. (RAICHELIS, 2006, p.02). ” 

 

Podemos destacar que nesse período de 1930 a 1945 o Serviço Social na 

saúde não era tão visado pelos assistentes sociais como no campo da área social, 

pois suas práticas eram voltadas para área trabalhista, mesmo com todo o processo 

de desenvolvimento em que o país passava com o capitalismo industrial e toda a 

expansão urbana que estava ocorrendo, a maioria das práticas dos Assistentes 

Sociais eram pautadas em atividades e obras de caridade. 

Neste sentido Carvalho e Iamamoto (2003) afirmam que: 

 

Esse processo de revisão da profissão é uma exigência da realidade, uma 
vez que, para atender as demandas, terna-se indispensável à adoção de 
padrões e técnicas modernas que se contraponham àquilo que poderia 
oferecer o chamado ―serviço social tradicional‖. Essa modernização se 
caracterizará pela preocupação com o aperfeiçoamento do instrumental 
técnico, de metodologias de ação, da busca de padrões de eficiência, 
sofisticação dos modelos de analises e diagnostico. (CARVALHO, 
IAMAMOTO, 2003, p.364-365). 

 

Os Assistentes Sociais trabalhavam na área da saúde voltando sua atuação 

para a parte de ambulatórios e hospitais, assim a atuação do assistente social era ser 

um profissional que fazia mediação entre a instituição e a população, fazendo também 

orientações e esclarecimentos, interlocutor entre usuários e instituição suas práticas 

eram apenas de caráter curativo, e muitas vezes presas a rotina e a burocratização 

imposta pela instituição empregadora. 
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Considere-se que foi a partir dos anos 1990, que realmente o Serviço Social 

teve seu reconhecimento como profissão da Saúde, segundo Silva et al (2011): 

 

O trabalho profissional no âmbito da saúde tem sido reordenado pelas 
contradições presentes nesta área, decorrentes dos projetos em disputa, qual 
seja: Projeto de Reforma Sanitária e Projeto Privatista, onde o segundo 
confronta-se com o Projeto Ético-Político da categoria profissional dos 
assistentes sociais por defender princípios e valores centrados na 
emancipação dos sujeitos sociais, reconhecendo-os enquanto sujeitos de 
direitos. É em meio a essas contradições que o Serviço Social vincula-se ao 
Projeto de Reforma Sanitária por entender que este possui perspectivas 
concretas em direção a uma sociedade mais justa e igualitária princípios do 
projeto ético-político da profissão no contexto do capitalismo monopolista. 
(SILVA, 2011, p.08) 

 

Em face de tamanha importância, CFESS (2010) acrescenta: 

 

Na saúde, em que esse embate claramente se expressa, a crítica ao projeto 
hegemônico da profissão passa pela reatualizarão do discurso da cisão entre 
o estudo teórico e a intervenção, pela descrença da possibilidade da 
existência de políticas públicas e, sobretudo, na suposta necessidade da 
construção de um saber específico na área, que caminha tanto para a 
negação da formação original em Serviço Social ou deslancha para um trato 
exclusivo de estudos na perspectiva da divisão clássica da prática médica. 
(CFESS, 2010, p.25). 

 

Atualmente, é de fundamental importância o trabalho do Assistente Social no 

SUS, pois garante a efetivação desse sistema, nos seguintes requisitos: 

universalização dos direitos, na sua fiscalização, na formulação das políticas públicas, 

no controle e participação social. O trabalho do assistente social na saúde busca a 

emancipação dos sujeitos enquanto sujeitos de direitos da política pública de saúde, 

de forma que a sociedade se torne mais justa e igualitária. Vê-se, portanto, que o 

problema da atuação do assistente social na saúde estar na profissão, pois a mesma 

ficar distante de sua função social. A prática profissional do Assistente Social se insere 

no âmbito da correlação de poderes e forças sociais presentes na sociedade 

capitalista. O que requer do Assistente Social análise dos aspectos sociais, 

econômicos e culturais de seus usuários. 

Bravo (1998) identificou que desde os anos 1990, os dois projetos políticos em 

disputa na área da saúde, apresentam diferentes requisições para o Serviço Social. 

Para Bravo e Matos (2009), o projeto privatista requisito ao Assistente Social, entre 

outras demandas, a seleção socioeconômica dos usuários, atuação psicossocial por 

meio de aconselhamento, ação fiscalizatória aos usuários dos planos de saúde, 
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assistencialismo por meio da ideologia do favor e predomínio de práticas individuais. 

Já o projeto da Reforma Sanitária apresenta como demandas ao Assistente Social 

trabalhar as seguintes questões: democratização do acesso às unidades e aos 

serviços de saúde; estratégias de aproximação das unidades de saúde com a 

realidade; trabalho interdisciplinar; ênfase nas abordagens grupais; acesso 

democrático às informações e estímulo à participação popular. Compreender essa 

realidade pode oportunizar ao profissional de Serviço Social incorporar e aprimorar 

práticas que contribuam a favor do fortalecimento do projeto de Reforma Sanitária, 

com vistas a efetivar o direito social à saúde. 

 

4.2  PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF E O IDOSO 

 

De acordo com o Estatuto do Idoso (2003), é direito desse segmento da 

sociedade ser proporcionado um envelhecimento saudável da seguinte maneira 

segundo artigo 9° “É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida 

e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um 

envelhecimento saudável e em condições de dignidade”.  Dessa maneira é 

responsabilidade do Estado prover tal situação. Assim de acordo com o artigo 2° do 

Estatuto do idoso;  

  

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes a pessoa humana, 
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhe, 
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para 
preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 
intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. 
(BRASIL, 2003, p. 7)  

  

Diante disso, Witter (2006) afirma sobre a importância de se elaborar políticas 

públicas direcionadas para a saúde do idoso com intuito de promover melhores 

condições de vida para essa da fase.  Assim, o Estatuto do Idoso no seu artigo 15° 

ressalta que sobre o direito à saúde:  

  

É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema 
Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, 
promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às 
doenças que afetam preferencialmente os idosos. (BRASIL, 2003, p. 11-12)  
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Dessa maneira, Aguiar (2011), aborda o contexto que se insere o Programa de 

Saúde da Família – PSF, com proposta de promoção à saúde e prevenção de 

doenças. O PSF – Programa de Saúde da Família, hoje conhecido como Estratégia 

da Saúde da Família, que teve início em 1994 como um dos programas propostos 

pelo Governo Federal para implementar a atenção primaria. O programa inclui ações 

de promoção a saúde e prevenção a doenças, assim:   

  

[...] o PSF inicialmente é definido como um modelo de assistência à saúde 
que visa desenvolver ações de promoção e proteção à saúde do indivíduo, 
da família e da comunidade, utilizando o trabalho de equipe de saúde, 
responsáveis pelo atendimento na unidade local de saúde e na comunidade, 
no nível de atenção primária. (AGUIAR, 2011, p. 119)  

  

Aguiar ainda destaca que “[...] o país tem 94% dos seus Municípios com 

Equipes de Saúde da Família, totalizando uma cobertura populacional de 49%, o que 

corresponde a cerca de 88 milhões de pessoas assistidas pela Saúde da Família” 

(AGUIAR, 2011, p. 122).  

Abreu (2006), enfatiza a importância do Programa de Saúde da Família ao dizer 

que:  

 

O Programa de Saúde da Família é um conjunto de ações realizados por uma 
equipe interdisciplinar no domicilio do usuário, famílias, a partir do diagnóstico 
da realidade em que está inserido de seus potenciais e limitações. Articulam 
promoção, prevenção diagnostico, tratamento e reabilitação. Favorecendo 
assim o desenvolvimento e adaptação de suas funções de maneira a 
restabelecer sua independência e a preservação de sua autonomia. (ABREU, 
2006, p. 125) 

  

Os grupos da terceira idade é um dos grupos que necessitam de cuidados. 

Diante disso Silva afirma que “Independente dos fatores que interferem no 

envelhecimento devemos atentar para que possam ter qualidade de vida, expressa 

de várias formas, mas principalmente em relação ao acesso a recursos de saúde [...]. 

(SILVA, 2007, p. 141).  

Teixeira corrobora ao enfatizar sobre a equipe de trabalho da seguinte maneira: 

“[...] capacitada/treinada que seja, não vai conseguir atender as questões que 

envolvem outras áreas de saber, nem corresponder à demanda que lhe apresenta a 

realidade social”. (TEIXEIRA; NUNES, 2004, p.129). Nesse contexto afirma BRUNO 

(2003):   
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A conquista de um novo lugar e significado na sociedade, bem como a marca 
de uma nova presença do segmento idoso passam pelo exercício pleno da 
cidadania, exercício da dimensão do ser político do homem. A visibilidade 
para o segmento idoso terá que ser conquistada por meio da ação política, 
garantindo dessa forma o espaço social para o ser que envelhece. Na 
caminhada em direção a essa conquista, o idoso deve ocupar o papel de 
protagonista, não o de coadjuvante. O próprio segmento deve efetivar a 
busca de seu espaço social. (BRUNO, 2003, p. 77)  

  

Diante disso, observa-se que as conquistas adquiridas quanto a saúde do 

idoso, foram relevantes, o programa da saúde da família trouxe uma outra nova 

perspectiva aos cuidados que essa idade exige e que estão garantidos na 

Constituição Federal de 1988 e no Estatuto do Idoso. 

 

4.3 SERVIÇO SOCIAL E O IDOSO 

 

Iamamoto (2008), chama a atenção para que os Assistentes Sociais não sejam 

apenas tarefeiros, ou seja, simples executores de tarefas, mas profissionais 

propositivos, criando dessa forma uma ruptura com os afazeres burocráticos e 

corriqueiros, e, de certa forma, executando ações planejadas, criteriosas, criticas em 

defesa dos direitos de cidadania e das legislações que fazem parte da profissão.   

  

[...] Um profissional qualificado, que reforce e amplie a sua competência 
crítica; não só executivo, mas que pensa, analisa, pesquisa e decifra a 
realidade. Alimentado por uma atitude investigativa, o exercício profissional 
cotidiano em ampliadas as possibilidades de vislumbrar novas alternativas de 
trabalho nesse momento de profundas alterações na vida em sociedade. O 
novo perfil que se busca construir é de um profissional afinado com a análise 
dos processos sociais, tanto em suas dimensões macroscópicas quanto em 
suas manifestações quotidianas; um profissional criativo e inventivo, capaz 
de entender “o tempo presente, os homens presentes, a vida presente” e nela 
atuar, contribuindo, também para moldar os rumos de sua história” 
(IAMAMOTO, 2007. p. 49).   

  

É importante que os Assistentes Sociais tenham um compromisso com os 

princípios éticos do Serviço Social, sendo profissionais comprometidos na luta por 

direitos sociais e não caritativos. Sempre que possível, o Assistente Social deve contar 

com uma equipe interdisciplinar para fazer alianças e parcerias para a consolidação e 

garantia dos direitos dos idosos; não só os da Seguridade Social; Saúde, Assistência 

e Previdência, como também os da educação, habitação, entre outros. Abordando o 

Serviço Social de acordo com Conselho Regional de Serviço Social - CRESS da 7º 

região:   
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O Serviço Social é uma profissão de caráter sociopolítico, crítico e 
interventivo, que se utiliza de instrumental científico multidisciplinar das 
Ciências Humanas e Sociais para análise e intervenção nas diversas 
refrações da “questão social”. Isto é, no conjunto de desigualdades que se 
originam do antagonismo entre a socialização da produção e a apropriação 
privada dos frutos do trabalho. Assistentes sociais se inserem nas mais 
diversas áreas: saúde, previdência, educação, habitação, lazer, assistência 
social, justiça etc. Com papel de planejar, gerenciar, administrar, executar e 
assessorar políticas, programas e serviços sociais, atua nas relações entre 
os seres humanos no cotidiano da vida social, por meio de uma ação global 
de cunho socioeducativo e de prestação de serviços. (CRESS, 1993, p. 01)   

  

O trabalho desenvolvido pelo Serviço Social junto aos idosos é de suma 

seriedade por esse profissional possuir uma preparação teórica metodológica diante 

dessa demanda social. O Assistente Social atua no resgate da sua dignidade 

enquanto cidadão, estimulando sua consciência participativa com a finalidade de 

trazer a interação social, trabalhando a particularidade e a singularidade do idoso, 

considerando que trata-se uma parceria importante de uma sociedade contraditória e 

complexa. Como diz Sarreta (2008):   

  

A construção da práxis fundamentada a partir deste contato com a realidade 
social, suas contradições e possibilidades. Na dialética da práxis, o trabalho 
é influenciado pelo senso comum, com saber acrítico, imediatista, marcado 
pela falta de profundidade. É quando a ausência da revisão, com conteúdo 
teóricos em confronto com a prática, pode levar ao desprezo de instrumentos 
e técnicas apropriadas ao exercício profissional, produzindo um caráter 
Assistencialista e empírico ao trabalho, distanciando-o dos critérios de 

cientificidade da ação profissional. (SARRETA, 2008, p. 38).   
  

Assim, Goldman (2005), retrata o trabalho do Assistente Social em conjunto 

com ouros profissionais da seguinte maneira:   

  

No trabalho junto ao segmento da pessoa idosa, é importante a 
interdisciplinaridade, tendo em vista as demandas trazidas por esta categoria. 
O assistente social deve atuar, sempre que possível, com os demais 
profissionais, numa ação interdisciplinar que congregue esforços no seu fazer 
cotidiano e na aliança de parceiros para a consolidação dos direitos dos 
idosos, principalmente os da seguridade social: saúde, previdência e 
assistência social. São importantes, também ações profissionais na esfera da 
educação, não só para os idosos, mas para todas as gerações, para que 
aprendam a conhecer e a respeitar os idosos, para que estabeleçam laços 
sociais de intercâmbio intergeracionais e para que se preparem para a 
velhice. (GOLDMAN, 2005, p. 2)   

  

As competências e as atribuições dos profissionais de Serviço Social, 

realizadas na Assistência Social ou em outro espaço ocupacional, são respaldadas 
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por direitos e deveres que constam no Código de Ética Profissional (1993) e na Lei 

De Regulamentação Da Profissão (1993). São nesse contexto de contradições de 

valores que o Código de Ética do Assistente Social de 1993 é aprovado e passa a 

representar um norte de orientação teórico – metodológica que fundamenta o agir 

profissional. Ressaltando os 11 princípios fundamentais do Código de Ética de 19933.   

Como visto a cima, o Assistente Social tem como finalidade contribuir para o 

resgate da cidadania da população idosa e criar propostas interventivas para a 

promoção de mudança no pensamento e comportamento desse idosos. Segundo 

Mendes (2004), ressalta algumas funções do Profissional do Serviço Social:   

  

trabalhar assuntos ligados as loas (Lei Orgânica da Assistência Social), 
articulações de políticas sociais;   
intermediar as relações entre o usuário e a comunidade, principalmente no 
que diz respeito ao acionamento da família em todo o processo;   
busca de parcerias com órgãos e instituições externos, onde se procure 
trabalhar outros aspectos da vida só usuário, visando integra-lo na 
comunidade e melhorar sua aceitação pessoal e social;   
acompanhamento diário das atividades do usuário, avaliando-o suas 
conquistas sobre as atividades que executou fora do centro como “se ele fez 
atividade física”, ...” se teve um bom dia” …” se tomou banho ou escovou os 
dentes”, enfim atitudes que reflitam e transmitam ao usuário o interesse do 
profissional pelo seu dia a dia. (MENDES, 2004, p.32)   

  

É um grande desafio para o Serviço Social implantar e assumir uma visão 

transformadora e crítica, despertando na família e na sociedade o respeito e o cuidado 

ao idoso. Um profissional com embasamento teórico consistente estará apto para 

compreender a realidade dialética em sua totalidade. Assim, é de grande relevância 

                                            

3 Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes  
autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais;  Defesa intransigente dos direitos 
humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo;  Ampliação e consolidação da cidadania, considerada 
tarefa primordial de toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das 
classes trabalhadoras; Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da 
participação política e da riqueza socialmente produzida; Posicionamento em favor da equidade e 
justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e 
políticas sociais, bem como sua gestão democrática; Empenho na eliminação de todas as formas de 
preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados 
e à discussão das diferenças; Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais 
democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento 
intelectual; Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem 
societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero; Articulação com os movimentos de 
outras categorias profissionais que partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos/as 
trabalhadores/as; Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o 
aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional; Exercício do Serviço Social sem  
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um profissional que tenha sensibilidade para entender o cerne das questões sociais 

atuais, especialmente as que dizem respeito aos idosos.   

Dessa maneira observa-se que a atuação do Assistente Social nos espaços 

sócio ocupacionais possibilita a esse profissional a articulação dos princípios e 

objetivos juntamente com o código de ética da profissão, visando a garantia de direitos 

desses cidadãos.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de envelhecimento implica a história de cada um e suas condições 

econômica, cultural e social, assim no exposto sobre os novos arranjos familiares 

podemos observar que as famílias se apresentam de diferentes formas, vivem em 

constante processo de transformação.   

Entende-se que essa camada da sociedade está assegurada e protegida 

devido aos avanços obtidos ao longo dos anos como a ampliação dos direitos sociais 

com a Constituição Federal de 1988 e expansão do sistema de proteção social, a Lei 

Orgânica de Assistência Social (LOAS), em 1993, a Política Nacional do Idoso (PNI), 

em 1994 e o Estatuto do Idoso, que trouxe nova perspectiva na efetivação dos direitos 

dos idosos.   

Porém apesar dos avanços dessas conquistas observa-se ainda que existem 

idosos que continuam sem assistência e tem seus direitos violados constantemente, 

sendo preciso fiscalização e acompanhamento para que a realidade de hoje de idosos 

sem assistência médica, desamparados pelo poder público e situação de descaso, 

seja alterada.  

Dessa maneira os projetos de saúde do idoso e da família como o Programa 

da Saúde da Família - PSF, busca não somente o atendimento médico, mas em todos 

os aspectos que melhore a qualidade de vida dessa população, assim a aproximação 

dos profissionais com os indivíduos, pois os profissionais inseridos no PSF – 

Programa de Saúde da Família tendem a estarem preparados para atuar na promoção 

da saúde.   

Assim o profissional do Serviço Social, tem por objetivo a enfrentamento da 

questão social e a luta pela garantia de direitos que são impostos pelo capitalista 

gerador das desigualdades, sendo um profissional propositivo, comprometido com o 

projeto ético político da profissão, sendo capaz de realizar uma leitura da realidade de 

maneira crítica e identificando as demandas apresentadas por esse segmento, para 

que contribuir com a efetividade dos direitos e políticas voltadas para os idosos.  
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