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RESUMO 

 
O presente trabalho objetiva a análise das possibilidades de intervenção do Serviço 
Social na área da Saúde Pública junto com os segmentos da população idosa, como 
também verificar os impactos do crescimento populacional de idosos na área de 
Saúde Pública. Sendo realizado o estudo através da pesquisa bibliográfica utilizando 
referencial teórico de autores de referência para a temática abordada. No primeiro 
capítulo foi abordado a questão de envelhecimento como fenômeno mundial, a saúde 
no processo de envelhecimento e os avanços conquistados com a política Nacional 
do Idoso e o Estatuto do Idoso para efetivação de direitos. No segundo capítulo 
apresenta breves considerações da saúde da população idosa e suas características, 
contextualizando a saúde do idoso no SUS. No terceiro e último capítulo foi discutido 
o exercício profissional do Assistente Social junto ao Programa de Saúde da Família, 
considerando ser este profissional que busca contribuir para viabilizar Políticas 
Públicas eficazes, sendo direcionado pela legislação brasileira e o código de ética 
profissional.  
 
 
Palavras-chave: Idoso 1; Estatuto do Idoso 2; Saúde do Idoso 3; Programa de Saúde 
da Família 4; Assistente Social 5. 
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ABSTRACT 

  

The present study aimed to analyze the possibilities of intervention of the Social 
Service in the area of public health with the elderly population, as well as the indicators 
of the population growth of the elderly in the Public Health area. The evaluation of the 
study in the bibliographical use using referential theoretical of authores of reference for 
the subject addressed. In the first chapter was addressed as a matter of process as a 
worldwide event, once the process of growth and gains achieved with the national 
policy of the Elderly and the Statute of the Elderly for the realization of rights. In the 
second chapter it presents brief considerations about the health of the elderly 
population and its characteristics, contextualizing the health of the elderly in the SUS. 
In the third and last chapter, the Social Worker was discussed and carried out with the 
Family Health Program, being conducted by the Brazilian initiative and responsible for 
consulting public policies 
 
 
Key words: Elderly 1; Statute Of The Elderly 2; Health Of The Aged 3; Family Health 
Program 4; Social Worker 5.  
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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 para que isso ocorra como o despreparo para atender todas as 

necessidades que essa face da vida requer, o que provoca muitos desafios a serem 

encarados pela família, sociedade e Estado.  

Com base nos estudos das leis vigentes no Brasil de atenção ao idoso e saúde 

pública, a criação da constituição Federal de 1988 veio legitimar as políticas sociais 

no Brasil, o que aconteceu como resultado de lutas e movimentos populares pela 

democracia. Sendo os idosos contemplados principalmente pelos avanços ocorridos 

na saúde, através do processo da Reforma Sanitária que instituiu o Sistema Único de 

Saúde (SUS), onde saúde passa a ser direito do cidadão e dever do Estado. Mesmo 

com avanços na legislação, como SUS e o Estatuto do Idoso, o cenário brasileiro de 

atenção ao idoso está longe de ser o ideal, pois os direitos e necessidades dessa fase 

não são plenamente atendidos e severamente violados.  

Assim a justificativa para realização dessa pesquisa deu-se ao refletir sobre as 

implicações correntes nas mudanças das relações familiares e no contexto de saúde, 

fazendo 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 papeis sociais. Nesse contexto 

levantou-se o questionamento sobre quais as perspectivas e desafios do trabalho do 

profissional do Serviço Social no Programa Saúde da Família junto ao segmento da 

população idosa?   

Assim a pesquisa tem como objetivo geral compreender o processo e os 

desafios do envelhecimento e as possibilidades de intervenção do Serviço Social no 

Programa Saúde da Família para esse segmento. Onde buscou-se como auxilio 3 

objetivos específicos a começar por 1º verificar os impactos do crescimento 

populacional de idosos e os avanços conquistados com o Estatuto do Idoso; 2° 
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apresentar a Política Pública de Saúde direcionada para a população idosa no Brasil; 

3º identificar a contribuição do profissional do Serviço Social inseridos no Programa 

de Saúde da Família visando a garantia de direitos no que tange à saúde do idosos.  

Diante disso a pesquisa foi dividida em três capítulos. No primeiro capitulo 

contextualiza sobre o envelhecimento como um processo natural da condição 

humana, destacando o crescimento acelerado da população idosa do Brasil que 

contribui para o aumento das demandas sociais, fazendo com que a condição da 

pessoa idosa na sociedade brasileira esteja à mercê das desigualdades sociais, 

considerando ainda os avanços conquistados com o Estatuto do Idoso. O capítulo 2 

abordou sobre a falta de Políticas Públicas voltadas para esse seguimento levando a 

perda de grande parte de seu convívio social, acompanhados pelas dificuldades que 

vem com o processo de envelhecimento que faz com que essas pessoas percam parte 

da sua vitalidade e força, gerando problemas de saúde e de dependência, perdendo 

sua autonomia e liberdade deixando de ser valorizado pela sociedade, sendo visto 

como peso social. Por último o capitulo 3 traz a discussão referente ao trabalho de 

intervenção do Serviço Social no enfrentamento da questão da velhice, no sentido de 

contribuir com a garantia de direitos dessa população em situação de vulnerabilidade 

social, buscando romper com a percepção e preconceito que é direcionado ao 

envelhecimento, além de contribuir para viabilizar Políticas Públicas eficazes e sendo 

direcionado pela legislação brasileira e o código de ética profissional.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi selecionado como objeto para a 

pesquisa qualitativa, apropriando-se da pesquisa bibliográfica, sendo efetuado amplo 

estudo analítico de diversos autores, revisão de leis, regulamentos e demais 

documentos que viabilizem a compreensão referente à temática, como, coleta de 

dados documentais, bibliográficos, publicações na internet, revistas especializadas, 

livros e artigos. Sendo embasado em levantamentos teóricos de autores como Veras 

(2009), Freitas (2010), Bravo (2007), Netto (1999) e Iamamoto (2001).  
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2. O ENVELHECIMENTO NO BRASIL 

 

A população brasileira e de todo o mundo está envelhecendo. O crescimento 

da população com 60 anos ou mais acontece mais rapidamente se comparada a 

outras faixas etárias. Para o IBGE (2010) a previsão de aumento dessa população 

para o ano de 2050 é de 29,75% da população brasileira, representando cerca de 60 

milhões de pessoas. Portanto nesse capitulo buscou-se observar o processo de 

envelhecimento no Brasil. 

O capitulo está dividido em três subtítulos, onde no primeiro contextualiza a 

velhice no Brasil, conceituando o que é a velhice considerando um fenômeno não 

como simplesmente no contexto cronológico, mas sim como uma categoria construída 

socialmente. É abordado também estudos realizados pelo IBGE Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística com intuído de demonstrar o crescimento no número dos 

idosos desde a década de 1980 traçando uma projeção até 2050. 

O segundo subtítulo, traz a reflexão sobre o idoso no contexto familiar 

considerando as transformações ocorridas nas famílias devido a inserção da mulher 

no mercado de trabalho e o envelhecimento da população. Por último o terceiro 

subtítulo destaca os avanços ocorridos com o Estatuto do Idoso como uma conquista 

de direitos da cidadania de uma população estigmatizada socialmente.  

 

 

2.1 PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

 

O Estatuto do Idoso no seu Art. 1° define que idosos são pessoas com idade 

igual ou superior a 60 anos. Diante disso, sabe-se que essas pessoas sofrem 

mudanças físicas e psicológicas, tais mudanças muitas vezes acabam por limitar suas 

atividades, entretanto, limitar não significa paralisar. Nesse sentido é preciso que haja 

estudos adaptados as novas necessidades desse segmento. Para Goldman (2008, p. 

159), “A idade cronológica serve como um índice objetivo, embora haja diferenciação 

entre gênero, classes sociais, padrões de qualidade de vida no processo de 

envelhecimento”.  

Bruno (2008), aborda que: 
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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 uma nova condição a ser construída, para se 
considerar essa etapa da vida do ser humano. (BRUNO, 2008, p. 76). 

 

Segundo o autor, considera-se que haja uma complexidade em determinar o 

que é idoso. Entretanto ele afirma que o conceito de envelhecimento se confunde com 

o conceito de fragilidade. 

Devido a algumas limitações, os idosos sofrem inúmeros problemas 

relacionados à discriminação. Para Goldman (2008), essa população sofre uma 

marginalização, seja pela família, mercado de trabalho e sociedade. Sabe-se que as 

condições objetivas de saúde, previdência e assistência interferem tanto na 

expectativa quanto na qualidade de vida.  

Simone de Beauvoir (1990), na introdução de seu livro, “A velhice”, escrito 

originalmente na década de 1970, denuncia: 

 

Para a sociedade, a velhice aparece como uma espécie de segredo 
vergonhoso, do qual é indecente falar (...). Com relação às pessoas idosas, 
essa sociedade não é apenas culpada, mas criminosa. Abrigada por trás de 
mitos de expansão e da abundância, trata os velhos como párias. 
(BEAUVOIR, 1990, p. 8 apud GOLDMAN, 2008, p. 161) 

  

Para a autora, a velhice remete a ideia de peso, vergonha. E como afirma Bruno 

(2008) “vivemos numa cultura que institui ser vergonha declarar a idade cronológica, 

ser indelicado, indiscreto e falta de educação perguntar ao outro quantos anos ele 

tem”. (BRUNO, 2008, p. 76) 

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

sociedade. A concepção de infância surgiu no século XVIII e XlX o de adolescência e 

o de juventude que reside por volta dos 20 ou 25 anos. O conceito da meia-idade que 

consiste na fase intermediária entre a idade adulta e a velhice se dá aos anos 60. Nos 

anos 70 veio a definição do conceito de velhice avançada, o qual para o autor foi um 

fato demográfico e social inédito da história da humanidade. 

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 
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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 

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

aumentou na faixa etária de 60 anos à 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.  

 

 

2.2 IDOSOS NO CONTEXTO FAMILIAR 

 

Pode se considerar família como um grupo ou conjunto de pessoas que 

possuem ou não um grau de parentesco e vivem na mesma casa, formando um lar, 

uma família, representada por um grupo social primária1, que envolve relações 

afetivas contribuindo para a identidade de seus integrantes. Gomes (1988), conceitua 

família da seguinte maneira:  

 

Uma união exclusiva de um homem e uma mulher que se inicia por amor, 
com esperança de que o destino seja definitivo. Um compromisso de 
acolhimento e cuidado para com as pessoas envolvidas e expectativas de dar 
e receber afeto, principalmente em relação aos filhos. Isto dentro de uma 

                                            

1 Os grupos primários são descritos como aqueles em que os membros possuem contatos pessoais 
diretos e íntimos. Podemos citar a família como o maior exemplo de um grupo primário   
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ordem e hierarquia estabelecida num contexto patriarcal de autoridade 
máxima que deve ser obedecida, a partir do modelo pai-mãe-filhos estável, 
ou um grupo de pessoas vivendo numa estrutura hierarquizada, 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 1988, p. 48) 

 

Segundo o autor, esse espaço é fundamental para se garantir a sobrevivência 

de seus membros, contudo sobre a expectativa de uma relação de poder que parti da 

relação estabelecida pelo conservadorismo patriarcal. Assim, a família é um espaço 

privilegiado de socialização e indispensável para a garantia da sobrevivência, além de 

propiciar os aportes afetivos necessários ao desenvolvimento e bem estar dos seus 

membros, contudo como possibilidades e não garantias.  

Segundo Carvalho (2003), as expectativas em relação à família estão 

impregnadas de idealizações do imaginário coletivo das quais a família tradicional é 

um dos símbolos. Desde muito tempo atrás, o desejo de constituir matrimônio e morar 

com outras pessoas era de muitos jovens e adultos. A antiga concepção de família: 

pai, mãe e filhos tem mudado. Nos conceitos atuais, não há só ligação de sangue, 

mas também laços afetivos, como a união de homoafetivos, pais e mães que criam 

seus filhos sozinhos, devido a óbito, divórcio ou abandono, até pais que levam seus 

filhos para morarem como novos companheiros.  

Maria Berenice Dias (2007), explica sobre os novos arranjos familiares como 

novas formas de arranjos sócias da seguinte maneira: 

 

O alargamento conceitual das relações interpessoais acabou deitando 
reflexos na conformação da família, que não possui mais um significado 
singular. A mudança da sociedade e a evolução dos costumes levaram a uma 
verdadeira reconfiguração, quer da conjugalidade, que da paratenlidade. [...] 
O pluralismo das relações familiares – outro vértice da nova ordem jurídica – 
ocasionou mudanças na própria estrutura da sociedade. Rompeu-se o 
aprisionamento da família nos moldes restritos do casamento, mudando 
profundamente o conceito de família. A consagração da igualdade, o 
reconhecimento da existência de outras formas de convívio, a liberdade de 
reconhecer filhos havidos fora do casamento operaram verdadeiras 
transformações na família. (DIAS, 2007, P. 39) 

 
Diante disto, autora Dias (2007), ressalta que o conceito de família tem passado 

por constantes transformações. Pode-se observar que as famílias nos dias atuais 

apresentam diversas formas, segundo Kaslow, (apud SZYMANSKI, 2002), novas 

famílias são compostas da seguinte forma: 
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A família extensa é aquela formada por várias gerações;  
A família nuclear é a composta de pai, mãe e filhos; 
As famílias reconstruídas que são aquelas formadas pela união de duas 
famílias já formadas;  
A família homoafetiva que é formada por pessoas do mesmo sexo;  
Existe também a família monoparental que é formada pelos filhos e apenas 
um de seus genitores;  
A família unipessoal que é a pessoa que mora sozinha.  
Família adotivas que podem ser bi raciais e multiculturais;  
Várias pessoas vivendo juntas, sem laços legais, mas com forte compromisso 
mutuo. (KASLOW, APUD SZYMANSKI, 2002:10) 

 
 

Pode-se assim identificar as novas formações familiares, ressaltando a nova 

posição assumida pela mulher e seus diversos membros nas novas famílias.  

Segundo Wiese (2009, p.3 apud SARTI, 2005, p. 21), em se tratando das novas 

configurações familiares, destaca a mulher como protagonista dessas novas 

transformações da seguinte maneia:  

 

A partir da década de 1960, (...) em escala mundial, difundiu-se a pílula 
anticoncepcional, que separou a sexualidade da reprodução e interferiu 
decisivamente na sexualidade feminina. Esse fato criou as condições 
materiais para que a mulher deixasse de ter sua vida e sua sexualidade 
atadas à maternidade como um “destino”, recriou o mundo subjetivo feminino 
e, aliado à expansão do feminismo, ampliou as possibilidades de atuação da 
mulher no mundo social. A pílula, associada a outro fenômeno social, a saber, 
o trabalho remunerado da mulher, abalou os alicerces familiares, e ambos 
inauguram um processo de mudanças substantivas na família. (WIESE 2009, 
p. 3 apud SARTI, 2005, p. 21)  

  

A medida que as mulheres, saindo da esfera privada partindo para o público, 

ganham novos espaços inclusive sobre seu corpo, trabalho e o mundo social, tornam-

se pivô desse “processo de mudanças” sobre os novos arranjos familiares.  

E no que se refere a família do idoso, nota-se que que a instituição familiar se 

desenvolve de forma gradual tendo em vista o desenvolvimento sociocultural e 

histórico, nesse processo de envelhecimento altera tanto a vida do indivíduo quanto 

da família.  

O Estatuto do Idoso no seu Artigo 3° diz:  

  

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

Pessoa (2008) referente aos desafios de ser ter idosos na família relata que: 

 

Os desafios são muitos e estão basicamente relacionados à questão de como 
fazer para que todas as pessoas idosas tenham efetivamente direito a uma 
velhice digna, protegida e respeitada num país marcado por profundas 
desigualdades sociais e considerado um “País de jovens”. Associado a essa 
questão, ressalta a necessidade de o poder público fazer adequações 
inadiáveis na sua agenda política para enfrentar outras mudanças, também 
irreversíveis, que mantêm estreita relação com o envelhecimento 
populacional, a saber: a transformação na estrutura familiar e diminuição na 
taxa de fecundidade. (PESSOA, 2008, p.01) 

 

Conforme corrobora o autor, 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. Em outras situações deixa de ser solicitado pela 

família fazendo-se sentir improdutivo, induzindo-o, por conseguinte à perda do seu 

próprio poder de decisão.  

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. 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. 

 

 

2.3 AVANÇOS ALCANÇADOS PELO ESTATUTO DO IDOSO 

 

No ano de 2003 é sancionada a Lei nº 10.741, de 1º de outubro. Nela dispõe o 

Estatuto do idoso, aonde vem por meio de artigos assegurar e ampliar aquilo que já 

se tratava em direitos ao idoso desde a promulgação da Política Nacional do Idoso.  

No artigo 1º dispõe de: “É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os 

direitos assegurados ás pessoas cm idade igual ou superior à 60 (sessenta anos). 

(BRASIL, 2003).  

Trata-se de um conjunto de leis que estabelece o procedimento legais que 

devem acontecer com a finalidade de melhoria da situação populacional idosa no 

Brasil. Essa etapa da vida tende a ser mais difícil pois acarreta um distanciamento 
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social, a aposentadoria é vista como a exclusão do mercado do trabalho e a inutilidade 

da pessoa idosa. Assim, o Estatuto do idoso visa acabar com a discriminação aos 

idosos, sua inclusão, resguardando direitos assegurados na Constituição Federal de 

1988, prevê também punições à pessoa por crimes de maus tratos além de vários 

benefícios. Conforme dispõe o artigo 230, da Constituição Federal de 1988 que diz “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-lhes o direito à vida”. (BRASIL, 1988)  

O Estatuto do Idoso em seu primeiro artigo determina a idade mínima de 60 

anos para que o cidadão possa ser considerado idoso conforme explica Beauvoir 

(1990):  

 

[...] a velhice, como todas as situações humanas tem uma dimensão 
existencial: modifica a relação com o mundo e com sua própria história. Por 
outro lado, o homem nunca vive em estado natural: na velhice, como em 
qualquer idade, um estatuto lhe é imposto pela sociedade a qual pertence. 
(BEAUVOIR, 1990, p. 15)  

 

Segundo o autor, para a sociedade as pessoas que envelhecem “não 

participam” diretamente do processo produtivo, assim envelhecer se tornou uma 

preocupação e um problema social.  

Entretanto atualmente o idoso tem um aparato legal para a garantia dos seus 

direitos: O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) veio para resgatar os princípios 

constitucionais que garantem aos cidadãos os direitos que preservem a dignidade 

humana.  

Vale ressaltar que o Estatuto do Idoso em suas normas, encontram-se 

preceitos de caráter protetivo dos direitos fundamentais desta parcela da população 

com idade igual ou superior a sessenta anos, assim o artigo 3º ressalta que: 

 

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

 

Entretanto a situação do idosos no Brasil ainda é extremamente precária, 

considerando a aposentadoria, as dificuldades de transportes, ou recursos básicos 
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para sobrevivência, como: moradia, saúde, laser, educação, entre outras, mesmo que 

tais direitos estejam preconizados no Estatuto do Idoso da seguinte maneira:  

 
Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio 
do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e 
igualitário [...].  
Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, 
espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de 
idade.  
Art. 26. O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas 
suas condições físicas, intelectuais e psíquicas.  
Art. 37. O idoso tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou 
substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, 
ou, ainda, em instituição pública ou privada.  
Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a 
gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos [...] 
(BRASIL, 2003)  

 

O Estatuto do Idoso é considerado um dos mais modernos do mundo, 

entretanto na prática existem contradições na efetivação dos direitos. O Estatuto do 

Idoso como a maioria das leis não elimina discriminações e violência praticadas contra 

a pessoa idosa, porém sem dúvida é um instrumento de defesa e garantia de direitos 

das pessoas acima de 60 anos de idade. 

Sendo assim toda pessoa que possuir 60 anos ou mais estará apoiada diante 

da lei. Cabendo a família, a comunidade, a sociedade, e o poder Público assegurar 

ao idoso, 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.2  

A aprovação do Estatuto do idoso foi importante para que não houvesse espaço 

para a criação de sucessivas leis, que não levariam a estabelecer, na sua integridade, 

os direitos dos idosos. Segundo Paz e Goldman (PAZ; GOLDMAN, 2006), a luta para 

assegurar o cumprimento das leis à pessoa idosa foi fator primordial para que as leis 

vigentes voltassem à atenção para a questão do idoso no Brasil. É o que afirmam no 

trecho: 

 

Em outras palavras, se não fosse construíssemos uma Lei mais forte que 
orientasse e pudesse nortear todas as ações e direitos, poderíamos correr o 
risco de termos a cada dia uma lei diferente sendo apresentada no Congresso 
Nacional e, muitas delas, colidindo com a ação da outra. Seria um caos, pois 
não teríamos nunca uma certeza de ter garantias de que aquela conquista 

                                            

2  BRASIL, 2003 Estatuto do Idoso, Lei 10.741/03. Edição atualizada em julho de 2011.  
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permanecesse em vigor por algum tempo. Além do que muitas leis criadas 
teriam que ter um tempo para regulamentá-las. (PAZ, GOLDMAN, 2006, p. 4) 

 

Ao longo de seus 118 artigos, no Estatuto do Idoso (2003)  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 aos idosos, discorre ainda  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 os idosos e da habitação. Assim o estatuto do Idoso, detém 

aspectos relacionas a perspectiva de ações por parte do Estado, como da sociedade 

em geral. Sendo qualificado dessa maneira como aspectos que contribuem para uma 

melhor qualidade de vida 

Quando se trata de saúde da pessoa idosa o Estatuto do idoso em seu capitulo 

IV art. 15. Diz que:  

 

“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 articulando e contínuos 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)  

 

Neste contexto o Estado é obrigado a dar proteção à pessoa idosa. Garantindo 

que ela possa ter direito a internação com acompanhante; direito a medicamentos 

gratuitos; atendimento e internação domiciliar - em caso que a necessite, e esteja 

impossibilitado de se locomover; em caso de o idoso possuir alguma deficiência ele 

deverá ter atendimento especializado. (BRASIL, 2003). 

Entretanto observa-se que há uma distância entre o que garante o Estatuto do 

idos e o que de fato ocorre. O governo, a sociedade e a família, de modo geral, não 

oferecem condições que assegurem qualidade de vida para essa população. Assim, 

a discussão da noção do exercício de direitos mostra-se fundamental no entendimento 

dessa classe para um reconhecimento social enquanto atores independentes e ativos. 

Observa-se que ao realizar uma reflexão crítica acerca do comprimento do Estatuto 

do Idoso para as classes menos favorecidas economicamente. É inegável que o 

Estatuto contribuiu, e muito, para discussões e garantia de uma velhice mais digna, 

com mais respeito e direitos. Essa problematização não afirmar o contrário, apenas 
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coloca em discussão a aplicabilidade geral desses direitos e o exercício dessa 

cidadania diferenciada. 
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3. A SAÚDE ENQUANTO DIREITO DO IDOSO 

 

3.1 POPULAÇÃO IDOSA E SAÚDE 

 

Em todo o processo de envelhecimento existem importantes e consideráveis 

diferenças. Essas diferenças são visíveis entre os países desenvolvidos e os países 

em desenvolvimento os quais não permite um envelhecimento pleno. Assim Félix 

(s/d), afirma que nos países desenvolvidos esse processo ocorre de forma agregada 

a melhorias na qualidade de vida, em contra partida nos países em que se encontram 

em desenvolvimento o mesmo acontece de forma rápida sem condições para uma 

reestruturação social e principalmente de uma estruturada na área de saúde pública, 

que venha responder de forma adequada e eficaz as novas demandas emergenciais 

a qual a população idosa necessita.   

Santos (2012) fala sobre longevidade da seguinte maneira: 

 

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.  

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 

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)  



 27 

Segundo Brito et al (1999) os idosos em sua maioria por enfermidades e 

agravos crônicos não transmissíveis, (DANT), as mais comuns são: diabetes, doença 

de Alzheimer, Hipertensão, asma entre outras que precisam ser tratadas até o fim da 

vida.  

Para Mendes (2011), uma população em processo acelerado de 

envelhecimento significa um crescente incremento relativo das condições crônicas e 

especialmente, as das doenças crônicas, porque elas atingem mais segmentos de 

maior idade.  

Brito (1999) ainda corrobora que os estados permanentes ou de extensa 

permanência demandam acompanhamento contínuo, pois em razão de sua natureza 

incurável, o que significa um gasto elevado para a saúde pública.  Fazendo com o que 

esses gastos com o envelhecimento tornem um problema para a medicina e também 

para a saúde pública.  

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.   

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.  

Assim 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, conforme preconiza o Estatuto do Idoso (2003), 

sendo este dispositivo de real importância, pois cabe ao Estado o provedor de bens 

para todos os indivíduos sociais de forma de constituir uma sociedade mais igualitária 

e mais justa.  
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3.1.1 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  

 

 

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 correspondem 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 tem como característica conforme gráfico 3: 

Gráfico 3: Estados com maior proporção de Idosos

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (2017) 

 

56%

44%

Mulheres Homens

76,7

20,9

82,8

Parda - Amazonas Negro- Bahia Branco Santa Catarina



 30 

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. 

 

 

3.2 CONTEXTUALIZANDO A SAUDE DO IDOSO NO ÂMBITO DO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE - SUS 

 

O Sistema único de Saúde - SUS, foi criado pela Constituição Federal de 1988 

para garantir para toda a população brasileira tenha acesso ao atendimento público 

de saúde, promovendo sua universalização. No artigo 2° da lei 8.080/90, enfatiza “a 

saúde como sendo um direito fundamental" (BRASIL, 1990, [s.p]), assim é de 

responsabilidade do Estado tal função. Assim o Sistema Único de Saúde de acordo 

com o artigo 5º demonstra os objetivos dessa política da seguinte maneira:  

  

I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da 
saúde; II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos 
campos econômico e social, [...] III - a assistência às pessoas por intermédio 
de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 
integrada das ações. (BRASIL, 1990, s/p)  

  

A Constituição Federal promulgada em 1988 assegura a concretização e 

efetivação dos direitos humanos e a construção das condições políticas, econômicas 

e sociais visando a cidadania, também no que se refere a saúde, apresentando sobre 

esse tema os artigos de 196 a 200:  

  

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.  Art. 197. São de relevância pública 
as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 
da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 
execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa 
física ou jurídica de direito privado.  Art. 198. As ações e serviços públicos de 
saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: Art. 199. A 
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assistência à saúde é livre à iniciativa privada Art. 200. Ao sistema único de 
saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: - controlar e 
fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e 
participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, 
hemoderivados e outros insumos; II - executar as ações de vigilância sanitária 
e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; III - ordenar a 
formação de recursos humanos na área de saúde; IV - participar da 
formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; [...] 
(BRASIL, 1988, s/p)  

  

Assim a saúde é um direito de todos, que é garantido pelo Estado, entendido 

como Governo federal, Estadual e Municipal, sendo garantido esses direitos através 

de políticas sociais e econômicas com intuito de redução de riscos e doenças e outros 

agravos. A saúde não está relacionada à ausência de doença. Portanto, para se falar 

em saúde tem que pensar na moradia, nas condições de trabalho, educação, 

alimentação, na preservação de florestas, rios, lagos além da participação popular. 

Como ressalta NOB- SUS/96.   

  

Assim, esse poder se responsabiliza como também pode ser 
responsabilizado, ainda que não isoladamente. Os poderes públicos estadual 
e federal são sempre co-responsáveis, na respectiva competência ou na 
ausência da função municipal (inciso II do Artigo 23, da Constituição Federal). 
Essa responsabilidade, no entanto, não exclui o papel da família, da 
comunidade e dos próprios indivíduos, na promoção, proteção e recuperação 
da saúde. Isso implica aperfeiçoar a gestão dos serviços de saúde no país e 
a própria organização do Sistema, visto que o município passa a ser, de fato, 
o responsável imediato pelo atendimento das necessidades e demandas de 
saúde do seu povo e das exigências de intervenções saneadoras em seu 
território. (BRASIL, 1996, s/p)  

  

O reconhecimento da saúde como bem-estar, satisfação, bem coletivo e direito, 

configura um paradigma civilizatório da humanidade, construído num processo de 

embates de concepções e de pressões dos movimentos sociais por estabelecerem 

uma ruptura com as desigualdades e as iniquidades das relações sociais, numa 

perspectiva emancipatória, levando-se em conta, evidentemente, as diferentes 

culturas e formas de cuidado do ser humano. (FALEIROS, 2006 p. 18)  

Como aborda no artigo 198 da Constituição Federal, foi regulamentado pela Lei 

n° 8080 a Lei Orgânica de Saúde - LOS. Essa Lei define o gestor do sistema de cada 

esfera do governo. E apesar de muitos problemas ainda para resolver o Sistema Único 

de Saúde é uma realidade. Para compreender as propostas do SUS, será abordado 

seus princípios, ou seja, suas características principais de acordo com o quadro 1 

abaixo.   
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Quadro 1:  Características do Sistema Único de Saúde 

 

Universalidade Deve atender gratuitamente a todos de acordo com suas 

necessidades; 

Integralidade Deve atuar de maneira integral, afim de prestar 

assistência, objetivando a promoção da saúde, prevenção 

e cura de doença; 

Descentralização Deve permitir aos níveis estadual e municipal coordenar 

as ações de modo que a implantação do SUS esteja de 

acordo    com seus princípios. As ações devem estar 

concentradas no nível municipal, já que ocorreu a 

municipalização da saúde, privilegiando e respeitando as 

características particulares de cada município fazendo 

com que o nível federal apenas transfira recursos 

financeiros para que os demais administrem as ações; 

Racionalidade Deve disponibilizar ações nos diferentes níveis de 

atenção, atentando para as características da clientela em 

cada setor, afim de suprir e solucionar suas necessidades; 

Eficácia e 

Eficiência 

Deve ser capaz de solucionar o problema de quem o 

procura, ou seja, garantir qualidade e resolutividade do 

serviço. Para que osso ocorra, também há a necessidade 

de adequar-se à realidade da comunidade e a 

disponibilidade de recursos, administrando-os de modo 

eficiente;  

Democratização Deve permitir a participação de todos os seguimentos 

envolvidos com o sistema, ajudando a delimitar a política 

no seu nível de atuação, auxiliando no melhor modo de 

administração que garanta qualidade de vida e de serviço 

à comunidade. 

Fonte: Página da Faculdade de Farmácia UFMG3 

 

                                            

3 Disponível em; <http://www.farmacia.ufmg.br/cespmed/text1.htm> Acesso em 18/10/2017file: 
///C:/Users/home/Downloads/o-sistema-unico-de-saude-principais-caracteristicas-[16-030112-SESMT] 
%20(1).pdf> Acesso em 18/10/2018 
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Valendo observar que as características do SUS, estão relacionadas a 

promoção do indivíduo, “construídos com base [...] em solidariedade social, que 

assegura a participação da população, a universalidade de acesso, a equidade e a 

integralidade [...]. Construídas num contexto de preservação das conquistas sociais”. 

(BRASIL, 2006).   

Assim, o Ministério da Saúde institui a Carta dos Direitos dos Usuários da 

Saúde (2009), aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), com a finalidade 

informar dos direitos dos cidadãos e assegurar o acesso ao Sistema Único de Saúde 

ou a rede privada. De acordo com o Quadro 2:  

  

Quadro 2: Direitos dos Usuários da Saúde  

  

 

1. Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas 

de saúde 

2. Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu 

problema. 

3. Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de 

qualquer discriminação.  

4. Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa, seus 

valores e seus direitos.  

5. Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento 

aconteça da forma adequada 

6. Todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da saúde para 

que os princípios anteriores sejam cumpridos  

Fonte: Site do Ministério da Saúde (2015)4 

 

Ranzi (2013, p.8) enfatiza que “pensando [...] no atendimento aos usuários dos 

serviços de saúde pública, [...] implantou a Política de Humanização da Atenção e da 

Gestão (PNH), o que representa uma iniciativa inovadora no SUS”. Para o autor o 

Sistema Único de Saúde (SUS) concretiza os direitos que são garantidos na 

                                            

4 Disponível em: http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2015/abril/17/AF-Carta-
UsuariosSaude-site.pdf> Acesso em: 18/10/2018 
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Constituição Federal de 1988, de acesso a saúde com dignidade, sendo de 

responsabilidade do Estado a elaboração e as ações para tal finalidade, tendo como 

ator principal os cidadãos, principalmente aquele que vivem em situação de 

vulnerabilidade social.   
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4. O SERVIÇO SOCIAL NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 

 

4.1 PROGRAMA 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)  

   

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, 
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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):   

  

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. 



 37 

4.2 O SERVIÇO SOCIAL E O IDOSO  

  

A assistência social, como política para assegurar o direito da cidadania, 

visando o atendimento das necessidades básicas da população que se encontra em 

estado de vulnerabilidade causada pela pobreza e pela exclusão social, não tem 

medido esforços na garantia de direitos dos idosos. Assim como ressalta no primeiro 

artigo da LOAS Lei Orgânica de Assistência Social (1993).  

  

Art.1º A assistência social, direto do cidadão e dever do Estado, é Política de 
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sócias, realizada 
através de um conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade, apara 
garantir o atendimento ás necessidades básicas. (BRASIL, 1993, art. 1)   

  

 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 
tem 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, p. 38),   

  

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 

por direitos e deveres que constam no Código de Ética Profissional (1993) e na Lei 
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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 1993.   

  

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 ser 
discriminado/a, nem discriminar, por questões de inserção de classe social, 
gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de 
gênero, idade e condição física. (CFESS, 1993)  

  

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

compreender a realidade dialética em sua totalidade.  

Nesse sentido é importante “[...] captar o que há de social na saúde, para além 

da dor, do sofrimento, da informação pontual, [...] de educação básica em saúde, 

mínima para sobrevivência”. (VASCONCELOS, 2006a, p. 450). Segundo Vasconcelos 

(2006a).  

 

 [...] Cabe ao Serviço Social na saúde tematizar, publicizar e ampliar o direito 
à saúde, possibilitando a busca da saúde e atenção à saúde pelo 
paciente/usuário do serviço público mediadas pelo direito à oferta de serviços 
que a própria população desconhece, pelo direito ao saneamento, pelo direito 
às condições de trabalho, às condições e estilo de vida (cultura), à educação 
em saúde, como direitos sociais e obrigação do Estado. (VASCONCELOS, 
2006a, p.442)  

 

Nesse contexto em conformidade com o autor que o Assistente Social está 

inserido, cabendo a articulação da política de saúde, pois a ausência da saúde está 

relacionada a aspectos como ausência de saneamento básico, moradia, educação, 

laser, trazendo dessa maneira a saúde para dimensão social. 

Portanto Ribeiro et al. (2005), ressalta que “o grande desafio colocado aos 

Assistentes Sociais em seu trabalho no PSF não é diferente daquele com o qual se 

deparam os profissionais que lidam com as múltiplas expressões da questão social. 

Assim, é de grande relevância 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 como no 

programa da Saúde da Família – PSF, possibilita a esse profissional a articulação dos 

princípios e objetivos da saúde juntamente com o código de ética da profissão, visando 

a garantia de direitos desses cidadãos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O envelhecimento populacional cresce a cada dia e com ele as suas múltiplas 

questões, diante desse contexto, surgem questionamentos que permearam todo o 

trabalho de pesquisa e que se faz pertinente e imprescindível ser tratado com bastante 

atenção, não somente como objeto de estudo de um trabalho de conclusão de curso, 

mas, e principalmente, com urgência da atual sociedade brasileira. 

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, 2003, 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 

Saúde da Família, 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 Saúde da Família tendem a estarem preparados para atuar na promoção a 

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. 

Portanto, o questionamento dessa pesquisa foi confirmado deixando a intenção 

de um debate social mais amplo que envolva não só a ampliação dos direitos dos 

idosos mas uma prática profissional cotidiana eficiente. Assim, o profissional do 

Serviço Social tem grande importância nesse assunto, pois sua função profissional é 
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participar de todas as formas possíveis interagindo com os governos, profissionais de 

outras áreas e sociedade para que todos possam envelhecer de maneira a ter 

qualidade de vida nessa fase, assim atuando de maneira comprometida com seu 

projeto Ético Político da profissão, onde visa uma sociedade igualitária e mais justa. 
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