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ANÁLISE DO PERFIL DOS IDOSOS ATENDIDOS 
POR UM PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
DO BAIRRO ARAÇÁS EM VILA VELHA-ES 

Profile analysis of the aged which attended a pro-
gram of health family of the neighbor “Araçás” in 
Vila Velha-ES 

RESUMO 

O processo de transição demográfica encontra-se acelerado, prin-
cipalmente a partir da segunda metade do século passado, desper-
tando preocupação nas áreas sociais, econômicas, saúde, previ-
dência e educação. Investigar o perfil da população idosa atendida 
pelo programa de Saúde de Família (PSF) do bairro Araçás em 
Vila Velha-ES, por meio dos indicadores sociodemográficos, saú-
de e a utilização dos serviços de saúde. Estudo descritivo trans-
versal, com idosos de ambos os sexos cadastrados no PSF do bair-
ro Araçás, por meio de aplicação de dois formulários multidimen-
sionais semi-estruturados. A amostra constitui-se de 72 idosos, 
com média etária de 74,44 anos, com predomínio do sexo femini-
no, sendo a hipertensão arterial sistêmica a doença mais prevalen-
te e com preponderância relevante na utilização dos serviços de 
saúde oferecidos pela UBS nos últimos 12 meses. Os resultados 
encontrados podem subsidiar ações de melhorias na gestão de 
saúde adequadas à realidade dos idosos. 

Palavras-Chave: Idoso, envelhecimento, programa de saúde da família. 

ABSTRACT 

The process of demographic transition meets sped up, mainly 
from the second half of the passed century, awakening concern in 
the social, economic areas, health, providence and education. To 
investigate the profile of the aged population taken care of by the 
program of Health Family (PSF) of the quarter Araçás in Vila 
Velha, by means of the demographics social  pointers, health and 
the use of the health care services. Transversal descriptive study, 
with aged of both the gender (male or female) registered in cadas-
tre in the PSF of the Araçás quarter, by means of application of 
two half-structuralized multidimensional forms. The sample con-
sists of 72 aged ones, with average of 74,44 years old, predomi-
nance of the feminine sex, being the systemic arterial hypertension 
the illness most prevalent and with excellent superiority in the use 
of the services of health offered by the UBS in last the 12 months. 
The joined results can subsidize action of improvements in the 
adequate management of health to the reality of the aged. 

Keywords: Elderly, aging, program of health of the family.
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1. INTRODUÇÃO 

A população idosa brasileira vem crescendo de modo acelerado deste a segunda meta-

de do século passado em números absolutos e relativos. 

Segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2000), o cresci-

mento da população idosa é um fenômeno de ordem mundial. Em 1950, existia cerca 

de 204 milhões de idosos no mundo e, aproximadamente, cinco décadas depois (1998), 

este contingente alcançava 579 milhões de pessoas. As projeções indicam que até o ano 

de 2050, a população idosa mundial será de 1.900 milhões, uma das explicações para 

este fato é o aumento da expectativa de vida ao nascimento.  

De acordo com Costa e Veras (2003), a população de idosos no Brasil no ano 

de 1960 correspondia a três milhões, tendo alcançado sete milhões em 1975 e 14 mi-

lhões em 2002 e estima-se que alcançará 32 milhões em 2025, colocando o Brasil como o 

sexto país do mundo em número de idosos. As mudanças do processo de transição 

demográfica têm ocorrido graças aos grandes avanços tecnológicos e científicos expe-

rimentados nas últimas décadas, além do crescente processo de urbanização, o que 

contribuiu para uma inversão na pirâmide etária brasileira, que apresenta hoje uma ba-

se estreita composta por jovens e um ápice alargado representado por idosos (MEIRA 

et al., 2005). Entretanto, é importante ressaltar que nos países em desenvolvimento co-

mo o Brasil, o processo de envelhecimento ocorreu de maneira acelerada e num contex-

to de desigualdades sociais (MOREIRA, 2000). Diferente dos países desenvolvidos, o 

envelhecimento populacional, ocorreu de forma gradual, sendo acompanhado de me-

lhorias na cobertura do sistema de saúde, nas condições de habitação, saneamento bá-

sico, trabalho e alimentação (CHAIMOWICZ, 1997). 

Papaleo Netto e Borgonovi (2000, p.46), afirmam que o envelhecimento é ca-

racterizado como um processo dinâmico e progressivo, no qual há modificações morfo-

lógicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas, que levam à perda da capacidade de 

adaptação do indivíduo ao meio ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e maior 

incidência de doenças podendo levá-lo à morte. O processo do envelhecimento tem iní-

cio no final da segunda década de vida, permanecendo por longo período de tempo de 

modo imperceptível, até o final da terceira década, onde ocorre o aparecimento de alte-

rações funcionais e/ou estruturais oriundas ao envelhecimento (PAPALEO; NETTO; 

PONTE, 2000, p. 10). 
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O envelhecimento populacional desperta preocupação em várias áreas sociais 

e econômicas, como a saúde, a previdência, a educação, o mercado de trabalho 

(CARVALHO; COUTINHO, 2002). No Brasil, este processo começou a chamar a aten-

ção do governo a partir da década de 80, acentuando-se nos anos 90, quando os dados 

relativos ao processo de transição demográfica no país mostraram-se realmente preo-

cupantes (QUEIROZ, 1999). 

Diante da atual transição demográfica e, consequentemente, epidemiológica, 

da população idosa brasileira, em 1994, foi aprovada a Lei n°. 8.842, que dispõe sobre a 

Política Nacional do Idoso (PNI). Essa lei foi regulamentada em 1996 pelo decreto nº. 

1948 de 03 de julho de 1996 (BRASIL, 1996). 

 Neste mesmo ano - 1994, o Ministério da Saúde assumiu a implantação de um 

novo modelo assistencial de saúde, o Programa de Saúde da Família (PSF), com o intui-

to de reverter o modelo assistencial predominante no país, por meio da modificação do 

foco de atenção baseado no modelo biomédico, hospitalocêntrico. Segundo o novo mo-

delo, a família passou a ter um papel fundamental nesse processo e o domicílio passou 

a ser um cenário de assistência, promoção à saúde e prevenção de doenças. Este pro-

grama tem como ponto central o estabelecimento de vínculos e a criação de laços de 

compromisso, e de responsabilidade entre os profissionais de saúde e a população 

(BRASIL, 1997). Segundo Marcon et. al. (2005), estima-se que em 2020 nos países em 

desenvolvimento, 80% das doenças originarão de condições crônicas. 

Diante das modificações do quadro demográfico e, consequentemente, epi-

demiológico, o objetivo geral deste estudo visa investigar o perfil da população idosa 

atendida pelo programa de Saúde de Família (PSF) do bairro Araçás em Vila Velha-ES, 

por meio dos indicadores sociodemográficos, de saúde e a utilização dos serviços de 

saúde que caracterizam este grupo etário.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

Trata-se de um estudo descritivo transversal, constituído por uma amostra de idosos 

com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os gêneros, cadastrados no Programa 

de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde do bairro Araçás, Vila Velha-ES. 

Foram excluídos do estudo os idosos com diagnóstico clínico de demência de-

terminados pelo prontuário, os que se encontravam acamados e os que apresentavam 
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déficit visual ou auditivo que não utilizavam recursos adaptativos (lentes corretivas ou 

aparelho auditivo). 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade Salesiana 

de Vitória (FSV), protocolo número 019/07, sendo desenvolvido na região da Unidade 

Básica de Saúde (UBS) do bairro Araçás em Vila Velha-ES. Todos os idosos incluídos 

no presente estudo fizeram a leitura da Carta de informação e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido.  

Os dados foram coletados no período compreendido entre agosto e setembro 

de 2007. A coleta foi realizada por meio da análise do prontuário e de entrevista no 

domicilio ou na própria UBS, sendo aplicado dois questionários multidimensionais 

semi-estruturado com perguntas abertas e fechadas. 

As variáveis analisadas foram indicadores sociodemográficos, de saúde e a u-

tilização dos serviços de saúde. 

Os indicadores sociodemográficos avaliados foram gênero, faixa etária, estado 

conjugal, Arranjo domiciliar, Grau de escolaridade, Renda domiciliar (salário mínimo 

da época), Ocupação profissional, Saneamento básico e aparelhos domésticos. 

Os indicadores de saúde analisados foram: autoavaliação de saúde, doenças 

mais encontradas, utilização de medicamentos, quantidade de medicamentos, auto-

medicação, dificuldade nas atividades de vida diária (AVD’s) e queda (últimos 12 me-

ses). 

E a utilização dos serviços da saúde foi averiguada por meio de hospitalização 

(últimos 12 meses), utilização da UBS e filiação a plano privado de saúde. 

 Os dados da pesquisa foram registrados em planilhas do programa Microsoft 

Excel e a análise estatística foi descritiva de dados. 

3. RESULTADOS 

A amostra deste estudo foi constituída por 72 idosos, residentes e cadastrados na UBS 

Araçás, com média etária de 74,44 anos, sendo a idade máxima de 95 anos.  

A Tabela 1 demonstra a caracterização do perfil sociodemográficos. Para o to-

tal de idosos verificou-se um predomínio do sexo feminino (56,94%); estado conjugal – 

55,55% casados; arranjo familiar – 51,38% residindo com o conjugue; grau de escolari-

dade – 51,38% com o 1° grau completo; renda domiciliar – 49,09% possuírem renda fa-
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miliar dois salários mínimos; ocupação profissional - 86,11% relataram não estar exer-

cendo alguma atividade profissional; 100% relataram ter saneamento básico em sua re-

sidência; e 100% relataram possuir televisão, fogão e geladeira.  

Tabela 1. Distribuição das freqüências absoluta e relativa, segundo os indicadores  
sociodemográficos dos idosos (n=72). 

 Categoria N % 

Gênero  Masculino 

Feminino 

31 

41 

43,05 

56,94 

Faixa etária  60-69 

70-79 

80 ou + 

32 

23 

17 

44,44 

31,94 

23,61 

Estado conjugal Solteiro 

Casado 

Divorciado 

Viúvo 

1 

40 

5 

26 

1,38 

55,55 

6,94 

36,11 

Arranjo domiciliar Sozinho 

Cônjuge 

Filhos 

14 

37 

21 

19,44 

51,38 

29,16 

Escolaridade Analfabeto 

1º grau 

2º grau 

3º grau 

19 

37 

16 

0 

26,38 

51,38 

22,22 

0 

Renda domiciliar (salário mínimo da época) 1 

2 

3 

>4 

18 

35 

16 

3 

25 

49,09 

22,22 

4,16 

Ocupação profissional Sim 

Não 

10 

62 

13,88 

86,11 

Saneamento básico Água encanada 

Luz elétrica 

Tratamento esgoto 

72 

72 

72 

100 

100 

100 

Utensílios domésticos  TV 

Fogão 

Geladeira 

Rádio 

72 

72 

72 

41 

100 

100 

100 

56,94 

A Tabela 2 apresenta os indicadores de condição de saúde dos idosos, no qual 

se constatou que 47,27% classificaram seu estado de saúde como bom; a doença mais 

prevalente foi a Hipertensão arterial sistêmica (HAS) com 76,38%; do total de idosos 
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97,22% relataram fazer uso de medicamentos, sendo que 23,61% fazem auto-medicação 

e 55,55% afirmaram fazer uso de 1 a 3 medicamentos diariamente; 62,50% relataram 

não ter dificuldades nas AVD’s e 52,77% nega ter sofrido quedas nos últimos 12 meses. 

Tabela 2. Distribuição das freqüências absoluta e relativa, segundo os indicadores de saúde dos idosos (n=72). 

 Categorias N % 

Auto-avaliação de saúde Ótimo 

Bom 

Regular 

Ruim 

Péssimo 

13 

29 

21 

7 

2 

18,05 

40,27 

29,16 

9,72 

2,77 

Doenças mais encontradas HAS 

Artrose 

Osteoporose 

Diabetes melitus 

Tontura 

55 

24 

19 

31 

34 

76,38 

33,33 

26,38 

43,05 

47,22 

Medicamentos Sim 

Não 

70 

2 

97,22 

2,77 

Quantidade de medicamentos 1 a 3 

4 a 6 

>6 

40 

17 

4 

55,55 

23,61 

5,55 

Auto-medicação Sim 

Não 

17 

55 

23,61 

76,38 

Dificuldade nas AVD’s  Sim 

Não 

27 

45 

37,5 

62,5 

Queda Sim 

Não 

34 

38 

47,22 

52,77 
HAS = hipertensão arterial sistêmica 

A Tabela 3 evidencia os resultados relacionados à utilização dos serviços de 

saúde. Dentre os três itens analisados 76,38% alegaram não ter sido hospitalizado nos 

últimos 12 meses; 88,88% não possuíam plano de saúde privado; e 95,83% afirmaram 

utilizar os serviços de saúde oferecidos pela UBS nos últimos 12 meses. 



Silvana Rocha da Silveira, Geovana Teodoro Rosetti Cabral, Lorena Bernardes Correa, Leila Barbosa Reis 

Ensaios e Ciência: C. Biológicas, Agrárias e da Saúde • Vol. XII, Nº. 2, Ano 2008 • p. 35-47 

41 

Tabela 3. Distribuição das freqüências absoluta e relativa, segundo os indicadores 
de utilização de serviço de saúde pelos idosos (n=72). 

 Categorias N % 

Hospitalização (últimos 12 meses) Sim 

Não 

17 

55 

23,61 

76,38 

Utilização da UBS Sim 

Não 

69 

3 

95,83 

4,16 

Filiação a plano privado de saúde Sim 

Não 

8 

64 

11,11 

88,88 
UBS= unidade básica de saúde  

4. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

Muitos estudos vêm sendo realizados em países desenvolvidos e em desenvolvimento, 

com o intuito de propiciar informações que possam subsidiar ações de promoção pre-

ventivas. No Brasil, autores como Ramos et al. (2003) em São Paulo; Lebrão et al. (2005) 

em São Paulo; Veras et al. (2004) no Rio de Janeiro; Lima-Costa et al. (2002) em Minas 

Gerais; Coelho-Filho et al. (1999) no nordeste brasileiro; Martin et al. (2005) no Sul do 

Brasil, tem colaborado com informações relevantes, por meio de pesquisas que traçam 

o perfil dos idosos brasileiros. Análises dos resultados destes estudos podem contribu-

ir, veementemente para a adequação das políticas públicas que propiciam garantir as 

condições de saúde da população idosa.  Uma vez que a manutenção da capacidade 

funcional, e autonomia do idoso estão correlacionadas com as condições de saúde e so-

cioeconômica, ou seja, a interação multidimensional que envolve o idoso.  

Deste modo, como nos demais estudos, obtivemos resultados importantes que 

também podem corroborar com as condições de saúde dos idosos entrevistados. Um 

dos resultados do presente estudo apóia a teoria do processo de feminização da velhi-

ce, visto que a amostra constituiu-se, na sua maioria, de mulheres (56,9%); bem como, 

mostra a tendência à longevidade, caracterizada em 55,55% dos idosos que apresenta-

vam idade igual ou superior a 70 anos, além da média etária do estudo ser de 74,44 a-

nos. De acordo com Veras (2004), a população brasileira, no período de 1920 a 1982, 

experimentou um aumento de quase 30 anos de vida, sendo mais expressivo para as 

mulheres do que para os homens. Este fato se deve a maior exposição do gênero mas-

culino a acidentes de trabalho e morte por causas externas, diversidade de consumo de 

tabaco e álcool, neoplasmas e doenças cardiovasculares. Entretanto, o mesmo autor re-

lata que estes fatores de risco em breve se estenderão ao sexo feminino, devido à inclu-

são de alguns valores na luta por igualdade de oportunidade e ampliação de espaço.  
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Em relação ao convívio domiciliar, os resultados foram concordantes aos de 

Mastroeni et al. (2007), que contataram que a maioria dos idosos (62%) vivia com o côn-

juge. E discordante de Lebrão e Laurenti (2005), que por meio do estudo SABE, reali-

zado no município de São Paulo, verificaram que apenas 20% dos idosos residiam so-

mente com o conjugue; entretanto, os resultados semelhantes com os que moravam so-

zinhos (19,44%), comparado aos 21,5% dos idosos entrevistados pelos autores descri-

tos. De acordo com Meireles et al. (2007), o fato de morar sozinho constitui uma situa-

ção de risco, principalmente se idoso possui algum comprometimento funcional, ten-

do-se em vista a possibilidade de perda de autonomia e inadequado suporte familiar. 

Contudo, é importante ressaltar que os nossos resultados também apontam para a ten-

dência do convívio multigeracional detectado em 29,16% dos idosos entrevistados.  

Conforme Araújo et al. (2003) os dados da Pesquisa Nacional por Amostras de 

Domicílio (PNAD) (1996), mostram que 37% dos idosos apresentavam-se analfabetos, 

tendo proporção maior entre as mulheres, bem como entre os idosos que residem nas 

áreas rurais. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

(Brasil, 2003), os anos de estudo dos brasileiros encontra-se na maioria entre quatro e 

sete anos, sendo que a média para os idosos é de 2,7 anos. Na nossa pesquisa foi consi-

derados analfabetos idosos que não sabiam ler e escrever. Ao analisar o grau de escola-

ridade, verificamos que a população em estudo apresentou número reduzido de anal-

fabetos (26,38%) e elevada proporção de idosos com primeiro grau completo (51,38%) e 

22,22% com segundo grau. Estes dados diferem do resultado do estudo populacional 

realizado por Ramos et al. (2003) que ao traçar o perfil de uma área metropolitana da 

região sudeste, constataram maior prevalência da população idosa analfabeta com 

35%, seguida do primeiro grau completo (26%).  De acordo com Meireles et al. (2007), a 

escolaridade entre os idosos pode influenciar o poder aquisitivo, mediante as oportu-

nidades e o acesso aos serviços que provêem as necessidades biopsicossociais, princi-

palmente no que se refere à alimentação, habitação, saúde e lazer, pois o nível de esco-

laridade interfere no desenvolvimento da consciência sanitária, na capacidade de en-

tendimento do tratamento prescrito e na prática do autocuidado. 

Segundo o IBGE (2001), 40% dos idosos têm uma renda familiar per capita 

menor que um salário mínimo. Na população estudada verificamos que 25% viviam 

com 1 salário,  49,09% com 2 e 4,46% com mais de 4 salários mínimos, concomitantes 

com estudos de  Araújo et al. (2003), que ao estudar encontraram 55% com renda de 2 

salários, 31% com 1  e 14% com 3 salários. Este fato mostra que a população do nosso 

estudo é desprovida economicamente de meios que propiciem um bem-estar nessa fase 
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da vida, a qual demanda de tantos gastos com saúde, moradia, alimentação e lazer, afe-

tando sensivelmente sua qualidade de vida. 

Na época de pesquisa, verificamos que do total de idosos, 13,88% continua-

vam tendo uma ocupação profissional. Resultado semelhante também foi encontrado 

em uma pesquisa desenvolvida no Município de São Paulo, onde o percentual de ido-

sos que mantinham uma ocupação profissional conferia a 30,0% (CAMPINO e 

CYRILLO, 2003). De acordo com os idosos entrevistados, esta realidade se dá pela ne-

cessidade de complementação de renda, visto que com a aposentadoria o idoso tem 

que se adaptar ao declínio econômico, impondo ao mesmo uma redefinição do padrão 

de vida. 

Em relação às condições da moradia observamos que 100% dos idosos entre-

vistados estavam satisfeitos, pois possuíam as condições básicas de saneamento e al-

guns utensílios domésticos que favoreciam a qualidade de vida dentro das suas condi-

ções econômicas. E os aspectos que contribuíram para adequar estas condições eram a 

renda e a escolaridade. 

Ao investigarmos os indicadores da condição de saúde, verificamos que 

58,12% classificaram seu estado de saúde entre bom e ótimo. Este resultado se asseme-

lha ao de Araújo et al. (2003), que do total de idosos entrevistados 60% referia-se com 

bom estado de saúde, enquanto 34% queixaram-se estar com a saúde ruim e 6% consi-

derava-se em péssimo estado de saúde. Este resultado também pode estar correlacio-

nado a escolaridade que propicia um maior acesso as informações, a renda familiar que 

viabiliza melhores condições socioeconômicas e por terem acesso a serviços de saúde. 

Com o processo de transição demográfica também surgiu à transição epide-

miológica, caracterizado pelo aumento das doenças crônicas e incapacitantes e, conse-

quentemente, um novo paradigma na saúde pública.  

Outra forma de verificar os indicadores de saúde foi por meio da presença ou 

não de doenças. Em nosso estudo verificamos a prevalência máxima de seis doenças, 

tendo como a mais encontrada a hipertensão arterial sistêmica (HAS) com 76,38%, se-

guida pela tontura (47,22%), diabetes melitus (43,05%), artrose (33,33%) e osteoporose 

(26,38%), este resultado é concordante com os encontrados por Ramos et al. (2003) que 

demonstram que a maioria dos idosos (86%) referiu pelo menos uma doença crônica. E 

em relação aos dados da hipertensão arterial sistêmica (HAS), os resultados foram se-

melhantes ao estudo de Meireles et al. (2007), que encontrou 51,5% do quadro clínico 

de HAS entre idosos do gênero feminino e 62,5% no gênero masculino. A HAS é uma 
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doença de alta prevalência no Brasil, atingindo cerca de 20% dos adultos jovens e 50% 

da população idosa, constituindo também um forte fator de risco para o acidente vas-

cular encefálico e doença isquêmica do coração. 

Com o envelhecimento humano o uso múltiplo de medicamentos é comum, 

principalmente com a idade mais avançada (VASCOLCELOS et al., 2005). No atual es-

tudo, identificamos que a maioria dos idosos fazia uso de medicamentos (97,22%), sen-

do a quantidade variava de um a três medicamentos (55,55%). De acordo com Teixeira 

e Lefèvre (2001), o uso de medicamento é um do mais poderoso processo de interven-

ção para melhorar o estado de saúde dos idosos. Contudo, esse grupo etário é o que 

mais apresenta risco de desenvolver reações adversas, principalmente quando faz uso 

inapropriado e inadequado. É importante ressaltar que em nosso estudo a maioria dos 

idosos (76,38%) não utilizava auto-medicação.  

Em relação às AVD’s, 62,50% relataram não ter dificuldades em executar mos-

trando-se totalmente independentes e com autonomia para as decisões, este resultado 

pode estar correlacionado as variáveis escolaridade e renda, que corroboram para a a-

dequação da qualidade de vida, uma vez que a interface entre saúde e educação viabi-

liza o autocuidado (LOUVISON et al., 2007). Entretanto, um aspecto importante a ser 

ressaltado é o percentual de quedas referidas (52,77%) que pode comprometer a capa-

cidade funcional e autonomia, caso as causas não forem detectadas. Segundo Maciel e 

Guerra (2005), a queda e suas conseqüências podem ser consideradas como sendo um 

aspecto de grande importância epidemiológica, social e econômica, uma vez que pre-

valece como causa de morte em idosos maiores de 65 anos; e de acordo com Perracini e 

Ramos (2002) pode ser um marcador de fragilidade, institucionalização e de declínio na 

saúde de idoso. 

Em relação aos indicadores de serviço de saúde, observamos que os resultados 

de Louvison et al. (2007), que verificaram que a maioria dos idosos utilizaram algum 

serviço de saúde público nos últimos 12 meses, são concomitantes aos nossos que indi-

caram que 95,83% utilizaram os serviços da UBS e 23,61% foram internados. No entan-

to, no que diz respeito à filiação de planos privado de saúde, os resultados foram dis-

crepantes, pois em nosso estudo somente 11,11% dos entrevistados relataram possuir, 

enquanto nos resultados dos autores acima 41,6% dos idosos tem plano e/ou seguro 

privado de saúde. 

Santos et al. (2002), descrevem que a qualidade de vida está relacionada à au-

toestima e ao bem-estar pessoal de cada indivíduo, e abrange vários aspectos como a 
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capacidade funcional, o nível sócio-econômico, o estado emocional, a interação social, a 

atividade intelectual, o autocuidado, o suporte familiar, o próprio estado de saúde. 

Os resultados encontrados neste estudo foram determinados pelos próprios 

entrevistados. A análise do perfil demonstra que a amostra estudada se assemelha, e ao 

mesmo tempo se difere de alguns estudos já realizados no Brasil. Os dados aqui apre-

sentados podem subsidiar ações de melhorias na gestão de saúde, uma vez que a soci-

edade brasileira encontra-se em processo de transição demográfica e epidemiológica, 

demandando adequação dos valores culturais, das políticas sociais e de saúde, de ma-

neira a atender às necessidades e os problemas decorrentes do envelhecimento popula-

cional. Bem como, conscientizar a sociedade sobre a importância da constituição de um 

novo olhar destinado à orientação, educação, apoio aos idosos e às famílias, de modo, a 

prepará-la para ações preventivas e enfrentamento da situação crônica da saúde. Me-

diante a esta realidade, torna-se necessário contextualizar os profissionais aos novos 

paradigmas de saúde, e adequar os serviços de saúde para uma efetiva implantação de 

políticas públicas voltadas aos idosos. 
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