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Desde 2007, a UNIBAN (Universidade Bandeirantes de São Paulo) mantém um programa de pós-graduação stricto sensu em 

reabilitação do equilíbrio corporal e inclusão social predominantemente para profissionais da área de saúde.  Em consonância com 

as exigências para um mestrado profissional,  docentes e discentes realizam estudos e pesquisas relativos à área de Reabilitação do 

Equilíbrio Corporal e Inclusão Social, preparam profissionais para desenvolverem sua ação com qualidade e conferem o grau de 

“Mestre em Reabilitação do Equilíbrio Corporal e Inclusão Social”. 

Os profissionais são capacitados para o reconhecimento e diagnóstico dos distúrbios do equilíbrio corporal de origem vestibu-

lar, selecionar e aplicar os protocolos de reabilitação do equilíbrio corporal em pacientes com vestibulopatias, e avaliar a evolução 

clínica dos pacientes com vestibulopatias tratados por meio da reabilitação vestibular e, assim, atuar na sua reintegração social e 

profissional.

Três linhas de pesquisa sustentam o programa: Avaliação Funcional dos Sistemas Auditivo e Vestibular, Reabilitação dos Distúr-

bios do Equilíbrio Corporal de origem vestibular e Reintegração Social e Profissional dos Pacientes com Vestibulopatias.

Este número especial da Revista Saúde Coletiva propõe publicar cinco artigos produzidos no programa, por seus docentes e 

discentes, por meio de investigações realizadas, e aprofundar o tema da Reabilitação do Equilíbrio Corporal no sentido conceitual, 

técnico e prático, dando oportunidade aos profissionais da área de saúde de aprofundar seus conhecimentos e suas práticas no 

âmbito da detecção de alterações no equilíbrio corporal, na prevenção de quedas e incapacidades que diminuem a expectativa 

de vida ativa e a qualidade de vida, especialmente para idosos. A amplitude dos objetivos e das linhas de pesquisa do programa 

estende-se à Inclusão Social dos pacientes com diagnóstico de vestibulopatia, o que implica em produzir estudos e propostas de 

perspectivas de reintegração profissional e social  destes pacientes. 

O tema insere-se no âmbito da atenção primária à saúde das pessoas, chamando atenção sobre as estratégias de intervenção a 

serem desenvolvidas. A interdisciplinaridade que caracteriza este Programa de Mestrado Profissional, tanto na composição do seu 

corpo docente como na demanda do alunado, demonstra que sua proposta pedagógica é desenvolver pesquisas em diferentes su-

báreas de conhecimento e propor formação pós-graduada para diferentes desempenhos profissionais. 

 Boa Leitura!

  

Úrsula Margarida Karsch

Assistente Social. Especialista em Administração Hospitalar. 
Mestre em Saúde Pública. Mestre em Serviço Social. Doutora em Serviço Social. 

Pós Doutorado em Saúde Coletiva pela London University. 
Docente da Universidade Bandeirante de São Paulo. 
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confira

O livro “Cuidados de Longa Permanência para a População Idosa: um novo 

risco a ser assumido?” aborda várias esferas do cuidado ao idoso em Instituições 

de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), como as questões políticas (de saúde e 

de assistência social), sociais, econômicas, antropológicas, epidemiológicas, de-

mográficas, administrativas, legais, de seguridade social, entre outras, com vistas 

a mudanças na realidade a partir de estudos, em especial no tocante as carências, 

mitos e aspectos sóciopolíticos, distribuídas em 12 capítulos. 

O trabalho compara as realidades brasileira e internacionais e, nesse último, 

apresenta as realidades de vários países com relação à seguridade social no to-

cante às ILPIs, ao papel da família e, em especial, da mulher no cuidado ao 

idoso servida também a realidade do idoso frágil em São Paulo; como são e 

quantas são as ILPIs, os seus residentes e cuidadores; a questão legal e a fisca-

lização; a realidade da internação de idosos fragilizados no Rio de Janeiro; o 

idoso cuidador de idosos em Campinas e os desafios colocados nos cuidados de 

longa duração ao idoso.    

A referida obra foi organizada por Ana Amélia Camarano, do Instituto de Pes-

quisas Econômicas Aplicadas (IPEA) da Secretaria de Assuntos Estratégicos da 

Presidência da República, e contou com a colaboração de mais vinte outros es-

tudiosos em saúde do idoso e áreas relacionadas com estudos quantitativos e qua-

litativos, que mostram a realidade brasileira na situação do idoso sujeito ou residente em ILPIs.

Além das contribuições da organizadora e de seus colaboradores, outros nomes de destaque compõem esta obra, como: Márcio 

Pochmann, Presidente do IPEA, e Alexandre Kalache, que representou a área de Envelhecimento e Saúde na OMS de 1994 a 2008, 

sendo atualmente consultor Internacional em Políticas para o Envelhecimento.  

Esta obra é necessária a profissionais inseridos em grupos de pesquisa em saúde do idoso, na assistência ao idoso e, em espe-

cial, ao muito idoso na gestão de serviços direta ou indiretamente ligados às ILPIs, bem como na construção de políticas públicas 

e sociais na atenção ao idoso, ao ensino de gerontologia, geriatria e saúde do idoso como um todo e em áreas correlatas, como 

saúde coletiva e epidemiologia. 

A considerar o crescimento, cada vez maior, da população idosa e as demandas de cuidado, esta é uma importante obra para 

leitura, que instrumentaliza a prática, as ações políticas na saúde do idoso e sua relação com as ILPIs.

Álvaro da Silva SantoS

Pós Doutor em Serviço Social com foco em Saúde do Idoso. 
Doutor em Ciências Sociais com concentração em 

Antropologia da Saúde. Professor Adjunto da Universidade Federal 
do Triângulo Mineiro. Pesquisador em Saúde do Idoso e Família.

Apresentação do Lançamento de Importante Obra na Área de Saúde do Idoso
Cuidados de Longa Permanência para a População Idosa: um novo risco a ser assumido?
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