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ENVELHECIMENTO, DEPENDÊNCIA FUNCIONAL E POLITICA 

NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Resumo 

O objetivo deste estudo foi compreender o contexto social de idosos que perderam suas 

funções, buscando abranger os direitos disponíveis na política social e todo aparato de 

direitos adquiridos por esse segmento. A insegurança se manifesta no idoso pela 

constatação da perda da autonomia, em maior ou menor grau, dependendo da incapacidade 

funcional. Outro aspecto é o isolamento, que leva o idoso muitas vezes a uma solidão que 

nem sempre é compreendida por aqueles que estão a sua volta, isso se manifesta quando 

essa pessoa se torna inapto às atividades diárias que o impede à participação nas atividades 

disponíveis nos grupos de convivência. Esta pesquisa foi realizada através de pesquisa 

bibliográfica e os temas abordados foram: envelhecimento populacional e demandas para 

as políticas sociais; conceito de dependência funcional e seu impacto na qualidade de vida 

do idoso, nas relações familiares e sociais, a legislação social referente à Política Nacional 

de Assistência Social e os desafios de atendimento adequado às necessidades crescentes e 

permanentes dos idosos com perdas de funções e o trabalho profissional. Apesar de termos 

consciência que o envelhecer é inerente ao processo de vida: se nasce, cresce, e envelhece, 

num tempo cujo significado é estabelecido culturalmente, é preciso compreender que esse 

processo precisa ser estudado cientificamente de forma que o idoso não se torne invisível 

aos olhos da sociedade e das políticas sociais e possa envelhecer de maneira protegida no 

contexto social. 

 

Palavras-chave: Políticas Sociais. Envelhecimento. Dependência funcional. 

 

AGING, FUNCTIONAL DEPENDENCY AND NATIONAL SOCIAL 

ASSISTANCE POLICY 

 
Abstract 

The aim of this study was to understand the social context of elderly who have lost their functions, seeking 

cover rights available in every social and political function of rights acquired by this segment. Insecurity 

manifests in the elderly by the finding of loss of autonomy, a greater or lesser degree, depending on the 

disability. Another aspect is the isolation that the elderly often leads to a solitude that is not always 

understood by those who are around you, this manifests itself when that person becomes unable to everyday 

activities that prevents participation in activities available to groups of coexistence. This research was 
conducted through literature and the topics covered were: population aging and demands for social policies; 

concept of functional dependency and its impact on quality of life of the elderly in family and social 

relationships, social legislation regarding the National Policy for Social Assistance and the challenges of 

adequately addressing the growing needs of the elderly and permanent loss of function and with the work 

professional. Although we are aware that aging is inherent in the process of life: it is born, grows and ages, 

a time whose meaning is culturally established, you must understand that this process needs to be studied 

scientifically so that the elderly do not become invisible in the eyes of society and social policies and able to 

age in protected manner in the social context. 

Keywords: Social Policies. National Social  Assistance Policy. Aging. Functional dependency 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é inerente às espécies vivas. É um processo ou conjunto de 

processos que ocorrem no organismo ao longo do Ciclo Vital, que com o passar do 

tempo levam a uma perda da adaptabilidade, favorecendo a deficiência funcional e 

finalmente a morte (ALBUQUERQUE; FERREIRA, 2013). 



    No século XX, em função da modernização da vida, houve o aprimoramento 

das condições sociais, econômicas e de saúde, fatores que influenciaram a mudança das 

causas de morte, que, anteriormente resultantes de doenças infecciosas e parasitárias, 

passaram a ser pelas doenças crônicas degenerativas. O prolongamento do tempo de 

vida levou a um aumento progressivo da população que vive a fase da velhice, 

ocasionando uma transição epidemiológica. 

   Conforme Secretaria Nacional de Promoção Defesa dos Direitos Humanos 

(2009, p.1) uma das maiores conquistas culturais de uma população em seu processo de 

humanização é o envelhecimento de sua população, pensando numa progresso nas 

condições de vida. 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. cogita-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”. Neste cenário destaca-se a feminilização da 

velhice. 

A população brasileira, assim como a da América Latina e Caribe, vem 

sofrendo, nas últimas cinco décadas, transições decorrentes de mudanças nos níveis de 

mortalidade e fecundidade, em compassos nunca vistos anteriormente. 

Essas transformações fizeram com que a população passasse de um regime 

demográfico de alta natalidade e alta mortalidade para outro, primeiramente com baixa 

mortalidade e, a seguir, baixa fecundidade. Isso levou a um envelhecimento da 

população. Conforme Lebrão (2009, p.23) no Brasil a transição epidemiológica se 

caracteriza pela transição demográfica, que significa a passagem de um regime 

demográfico de alta natalidade e alta mortalidade para outro com baixa natalidade e 

baixa mortalidade.   Respectivamente, a participação de idosos com mais de 65 anos 

avançou de 5,9% em 2000 para 7,4% em 2010. O envelhecimento é reflexo do mais 

baixo crescimento populacional aliado a menores taxas de natalidade e fecundidade. 

“Com a conquista da longevidade em função da transição epidemiológica as diversas 

sociedades se deparam com questões importantes a serem respondidas em termos de 

garantia de direitos às pessoas de 60 anos ou mais”. Os temas relacionados ao 

envelhecimento dizem respeito à humanização: 

A preocupação com a humanização realça a liberdade do individuo 
idoso, o respeito a sua razão e as suas emoções as oportunidades que 

deve ter e os seus direitos. Antes de mais nada, a humanização 

compreende o reconhecimento da própria responsabilidade do idoso 

com sua vida (MINAYO,  2008, p. 51) 

_________________________________________________________ 

              _____2000_____                               ______2010______                                        _____2020_____ 

                   Masculina     Feminina           Masculina      Feminina        Masculina      Feminina 

                 Proporção 

                  da População                        7,8%       9,3%              8,4%                    10,5%    11,1%   14,0% 

                         Idosa (60 e mais)  
 

          Proporção da população 

             Grupo de idades 

         60-64                              46,8% 53,2%  46,4%      53,6% 45,6% 54,4% 

         65-69                              45,8% 54,2%  45,2%      54,8% 44,5% 55,5% 

         70- 74                             44,8% 55,2%  43,2%       56,8% 42,8% 57,2% 

         75-79                              43,9% 56,1%  40,2%      59,8%  39,9% 60,1% 

         80 ou mais                      39,9%  60,1%  34,7%      65,3% 33,8% 66,2% 

 

         População Idosa            6.533,784    8.002.245    7.952.773   10.271.470    11.328.144

 15.005.250______________________ 
         Dados da Secretaria Nacional de Promoção Defesa dos Direitos Humanos, 2009. 

 



 

     O Estado, através das legislações e das políticas sociais tem atendido às 

demandas do segmento idoso, sendo o processo marcado por contradições, próprios ao 

sistema capitalista. A proposta de realizar esse estudo decorreu de minha experiência 

profissional como assistente social desde abril de 2013 em uma instituição para idosos 

vinculada à Política de Assistência Social na proteção básica
1
com o objetivo de 

problematizar a atenção aos idosos em dependência funcional tendo em vista as ações das 

Políticas de Assistência Social.  

               No contexto empírico tenho observado idosos ativos, pessoas que ampliam sua 

rede de relações sociais e se descobrem como sujeitos de sua própria história. Disso 

decorre um comprometimento deles com as propostas de trabalho da entidade social onde 

trabalho. A instituição visa garantir uma permanente interação dos idosos com outros 

idosos e com os técnicos, levando-os a se sentirem parte do projeto, contribuindo para o 

próprio desenvolvimento de sua autonomia e protagonismo social.  

               Entretanto, quando se instala a dependência funcional, idosos que estavam 

vinculados à instituição há muitos anos, que eram participantes e ativos, demonstram 

insegurança em suas atitudes e uma crescente fragilidade no agir e no falar e se afastam, 

se recolhem. Essa insegurança é contínua e silenciosa. E, apesar do cuidado demonstrado 

muitas vezes pelos familiares o idoso fragilizado tem evidenciado carência em sua vida 

diária e pratica, levando- o a se recolher em seu próprio mundo, demonstrando um 

sentimento de solidão e invisibilidade.  

   

A avaliação do grau de dependência funcional é realizada com 

base na capacidade de efetivação das atividades da vida diária 

(AVDs), que se dividem em três pontos importantes: atividades 

básicas da vida diária – tarefas próprias do autocuidado, como 

alimentar-se, vestir-se, banhar-se e locomover-se, atividades 

instrumentais da vida diária – indicativas da capacidade para 

levar uma vida independente na comunidade, como realizar as 

tarefas domésticas, compras, administrar as próprias 

medicações, manusear dinheiro, e (c) atividades prosseguidas da 

vida diária – marcadoras de atos mais complexos, e em grande 

parte, ligados à automotivação, como trabalho, atividades de 

lazer, contatos sociais, exercícios físicos (CALDAS, 2003, 

p.775).  

 

A dependência se manifesta por um auxílio indispensável para a concretização 

das ações, “não é apenas a incapacidade que cria a dependência, mas sim o somatório da 

incapacidade e suas necessidades”. Por outro lado, a dependência não é um estado 

permanente. “É um processo dinâmico cuja evolução pode se modificar e até ser 

prevenida ou reduzida se houver ambiente e assistência adequados” (CALDAS, 2003, 

p.775). 

                                                
1
 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF consiste no trabalho social com famílias, 

de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura 
dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade 
de vida.  
 
 
 
 



 A dependência traz insegurança à pessoa idosa. A insegurança se manifesta pela 

constatação da perda da autonomia, em maior ou menor grau, dependendo da 

incapacidade funcional. Outro aspecto é o isolamento, levando o idoso muitas vezes a 

uma solidão que nem sempre é compreendida por aqueles que estão a sua volta. O 

isolamento dificulta a intervenção técnica e também dos cuidadores e ou familiares, o 

que muitas vezes aprofunda o distanciamento do idoso das pessoas as quais ele se 

vincula afetivamente. Isso nos mostra que a perda da capacidade funcional deva ser 

aspecto de interesse do Serviço Social pela fragilização dos vínculos e, para as demais 

áreas do conhecimento, especialmente dos profissionais da saúde, pela necessidade de 

avaliação e ações qualificadas no sentido de redução ou extinção das incapacidades. 

A Constituição Federal do Brasil no Capitulo VII, Art. 230
2
 define que as 

responsabilidades devem ser partilhadas. Ao Estado compete garantir condições para           

suas famílias para que possam atender aos idosos. Caldas coloca a importância da 

atenção adequada: “A dependência deve ser destacada como um processo dinâmico. Sua 

evolução ode modificar- se ou até ser prevenida se houver ambiente e assistência 

adequadas” (2003, p.779). 

CALDAS (2003) nos leva a refletir que a atenção para com a dependência inclui 

o esboço de uma política que envolva todos os setores da sociedade. E entendemos que 

ela se expressa através de programas que atendam aos idosos ativos a fim de prevenir a 

dependência. 

Este estudo se apresenta relevante ao deitar o olhar aos idosos que perderam a 

capacidade funcional, a inserção desses nos Grupos de Convivência, a existência de 

invisibilidade desses aos olhos da sociedade como um todo, dos profissionais que atuam 

com a pessoa idosa e aos olhos dos próprios idosos.  Isso tem me levado a uma reflexão 

continua e o desejo de aprofundar nesse conhecimento através de pesquisas cientificas. 

Compartilho, portanto, com Caldas, a escolha da investigação sobre os idosos: 

A escolha do tema deu-se em função da necessidade de 

reconhecer que essa questão tende a se tornar um 

problema de saúde pública. É crescente o contingente de 

idosos dependentes, uma vez que a expectativa de vida 

vem aumentando (CALDAS 2003, p.774). 

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

Este é um ensaio teórico e foi desenvolvido partindo da constatação da 

importância da Política de Assistência Social na atenção à população idosa na garantia 

de direitos sociais e de valorização e ampliação da população idosa em todas as 

instâncias de representação social.  

 

2. MÉTODO 

O objeto deste estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica e os temas 

abordados foram: envelhecimento populacional e demandas para as políticas sociais; 

conceito de dependência funcional e seu impacto na qualidade de vida do idoso, nas 

relações familiares e sociais, a legislação social referente à Política Nacional de 

                                                
2 A família, a sociedade o Estado tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação 

na comunidade, defendendo sua dignidade  e bem- estar e garantindo-lhes o direito à vida.      

 

 
 



Assistência Social e os desafios de atendimento adequado às necessidades crescentes e 

permanentes dos idosos e o trabalho profissional. 

 

3. DESENVOLVIMENTO  

   Envelhecer é um processo natural da vida. O envelhecimento é inerente ao 

processo de vida: se nasce, cresce, e envelhece, num tempo cujo significado é estabelecido 

culturalmente.  

Para Bruns e Abreu (1994, p. 188) há algo comum entre os seres humanos, pois “(...) 

independente de classe social, preferência sexual, estado civil, religião, todos trilham a 

incontornável trajetória do envelhecimento”. Salimene (2003), ao tratar da questão do 

envelhecimento e da fase da velhice afirma que há: 

(...) muitos mitos em relação à velhice. É uma crença que certas 

alterações físicas e mentais em idosos, da perda de memória à 

pressão alta, são normais. As pessoas acabam por confundir os 

conceitos, tomando-os como sinônimos. É importante mostrar 

que a cultura é a grande mediadora dos hábitos de vida, podendo 

colocar limites às possibilidades sociais das pessoas. A presença 

da incapacidade física por um episódio transitório ou 

permanente de doença poderá determinar limites ao processo 

individual de interação social. (2003, p.170). 

 

O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo com presença de 

modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas, que podem determinar 

perda da capacidade funcional do idoso (GOMES et al, 2014). No processo de 

envelhecimento na medida que se avança na conquista de mais idade há ocorrência de 

limitações fisiológicas e funcionais que devem ser identificadas e tratadas para a garantia 

de bem-estar, higidez e vitalidade no viver o prolongamento do tempo de vida. A fase da 

velhice causa medo e repulsa porque a sociedade e as pessoas não estão preparadas para 

recebê-la, principalmente pelas imagens decadentes atribuídas aos idosos, associadas à 

demência e às dificuldades físicas (BEAUVOIR, 1990). 

É por meio do outro que a imagem do idoso é exposta; na forma como o outro o vê. 

A resposta, porém, é incerta, pois todas as pessoas veem essa figura da sua própria 

maneira, de um modo particular. Assim, a visão do próprio idoso em relação à sua 

imagem depende de como esse idoso encara a velhice. 

          De acordo com Simone de Beauvoir; 

 

Nada nos impõe interiormente a necessidade de nos 

reconhecermos na imagem que nos foi fornecida pelos outros, e 

que nos amedronta. É por isso que é possível recusá-la 

verbalmente, e recusá-la também através do nosso 

comportamento, sendo a própria recusa uma forma de assunção. 

É uma opção frequente entre certas mulheres que apostaram 

tudo na sua feminilidade, e para quem a idade é uma radical 

desqualificação. Com as roupas, a maquiagem, os gestos, elas 

procuram atrair alguém, mas procuram, sobretudo, convencer-se 

histericamente de que escapam à lei comum.  Agarram-se a ideia 

de que „isso só acontece aos outros‟ e que, para elas, que não são 

os outros, não é a mesma coisa (1990, p.361). 

 



     No Séc. XX, com a transformação do mundo do trabalho, a criação da 

aposentadoria, a urbanização das cidades, o prolongamento do tempo de vida e o 

aumento da população idosa, há a reinvenção social da Velhice, enquanto categoria 

social. 

O Brasil envelhece de forma rápida e intensa. A Organização das Nações Unidas 

(ONU) constatou, em março de 2002, que a população idosa em 2050 será superior a de 

menores de 15 anos, correspondendo a 16% da população mundial, cerca de 2 bilhões 

de pessoas. Assim, de cada dez habitantes um terá mais de 60 anos: é a faixa etária que 

apresenta o maior crescimento. 

Esse fenômeno é resultante da elevação da qualidade de vida, avanços da ciência 

e produção de tratamentos e medicamentos que aumentam a expectativa de vida. Outro 

fator que tem influenciado é a consciência da importância de hábitos alimentares 

saudáveis, prática de exercícios físicos e o aumento de programas voltados para os 

idosos, priorizando o convívio social.  O envelhecimento populacional traz um quadro 

no qual figuram pessoas com idade de 60 anos a mais que vão, na medida em que a vida 

avança em direção a idades maiores, adquirindo doenças crônicas não transmissíveis 

que influenciam na capacidade funcional e mental, ocasionando incapacidade funcional 

com limitações para a realização de atividades da vida diária (LISBOA; 

ALVARENGA; RENOVATO, 2014).  A capacidade funcional para Lisboa, Alvarenga 

e Renovato (2014, p.29), pode ser entendida como “a capacidade de manter as 

habilidades físicas e mentais necessárias para uma vida independente e autônoma”.  

Essas capacidades estão vinculadas ao autocuidado e manutenção da vida diária, 

como o tomar banho, vestir-se, realizar higiene pessoal, transferir-se, alimentar-se, 

manter a continência, preparar refeições, manter seu controle financeiro, tomar 

remédios, arrumar a casa, fazer compras, usar o transporte coletivo, usar o telefone e 

caminhar certa distância.  

A Transição Demográfica trouxe impactos sociais, econômicos, culturais. As 

políticas Sociais devem responder às necessidades de uma população que envelhece. 

Perceber o déficit de autocuidado na gestão da vida diária do idoso e favorecer 

atividades de convivência que favoreçam estímulos na manutenção desses déficits são 

medidas que favorecem garantir o bem-estar e o viver com dignidade à população 

envelhecida. 

   É notório que com o processo de envelhecimento, o corpo humano passa 

fisiologicamente por declínio da Capacidade Funcional (CF), e isto pode torná-lo frágil, 

sendo que, algumas vezes pode leva-lo à dependência de familiares ou outras pessoas, 

isso, muitas vezes leva os cuidadores a um olhar infantilizado devido à relação de 

dependência física que se estabelece com os seus cuidadores, em particular nas 

Atividades de Vida Diária (AVDs). Nesse processo senescente algumas mudanças 

fisiológicas tornam-se mais visíveis e a capacidade funcional do idoso pode estar ou 

ficar comprometida.  

 

O envelhecimento é um fenômeno complexo que provoca 

alterações físicas, emocionais, sociais e culturais na vida 

das pessoas. Por isso não comporta generalizações. Não se 

pode falar de uma velhice, mas de processos diferenciados 

de envelhecimento (MACHADO, 2007, p. 222).  

   

O declínio da capacidade funcional pode levar o idoso à necessidade de um 

acompanhante, ao longo de seus dias, de maneira ampliada. Deste modo o cuidado 

passa a ser imprescindível. E, a experiência de vida de muitos idosos, marcada pela 



autonomia, que é estimulada e favorecida em Grupos de Convívio, passa a se 

configurar como um espaço do passado inalcançável pela situação vivenciada, um 

lugar que permanece em suas lembranças, onde a saudade toma conta do seu íntimo.  

À medida que me envolvo com esse trabalho, percebo que grande parte da população 

idosa vive em condições precárias em todos os sentidos, com grandes dificuldades de 

sobrevivência, principalmente os idosos que perderam a funcionalidade e estão à 

mercê das políticas públicas que não contemplam suas reais necessidades. Conforme 

Machado (2007, p. 224) “Optam então por atividades de convivência social, praticas 

culturais e de lazer, buscando formas de viver os anos que lhe restam com mais alegria 

e companheirismo”. 

Sendo assim o declínio da capacidade funcional do idoso gera novas 

necessidades e novos      cuidados, onde essa pessoa tenha acesso a outras políticas que 

contemplem as necessidades desse indivíduo. Nas experiências vivenciadas tenho 

percebido a pessoa idosa que ao perder sua funcionalidade se fecha dentro de si mesma.  

Conforme Machado (2007, p. 222-223) “partir de uma determinada idade, alterações 

significativas vão se adequando as pessoas, provocando redução de atividades, perda de 

capacidades e mudanças na maneira de se relacionar com o mundo”. Machado também 

(2007, p.223) coloca que a maneira como se vive a velhice é determinada pelas 

condições objetivas da vida.  

 

É nas classes que se verificam as múltiplas maneiras como se dá 

o envelhecimento, em cada classe social a velhice tem formas 

diferentes. O tempo vivenciado pelo indivíduo e suas 

inseguranças unem- se diretamente às condições de vida 

historicamente dadas e que para os idosos das classes populares, 

envelhecer é um processo penoso, no ponto de vista material, 

além das dificuldades próprias dessa pessoa, terminam 

desamparados pela ausência de políticas públicas de assistência 

e proteção social. No Brasil os idosos são penalizados, não só 

pela redução de suas pensões, como também pelos cortes 

impostos aos programas sociais. 

 

 Nas ações desenvolvidas por cuidadores e familiares, no intuito de manutenção 

da autonomia dos idosos é fundamental ouvi-los de forma que possam expressar suas 

reais necessidades.  É necessário levar em consideração as diferentes realidades 

vivenciadas pelos idosos e seus familiares principalmente aqueles que perderam sua 

capacidade funcional e que se tornam dependentes.  

A política pública vigente voltada para a saúde da pessoa idosa preconiza que a 

família deve ser a executora do cuidado ao idoso, e evidencia a necessidade de se 

estabelecer um suporte qualificado e constante aos responsáveis por esses cuidados, ou 

seja, o Estado e a sociedade.  Conforme o Estatuto do Idoso em seu Capitulo II Artigo 

10: “É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o 

respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, 

individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis”.   

Conforme, Alvarenga e Renovato (2014, p. 29) seria, “(...)  portanto, bastante 

relevante planejar programas específicos de intervenção para a eliminação de certos 

fatores de risco relacionados com a incapacidade funcional”. 

No Artigo 230 da Constituição de 1988 se afirma que; 

 



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 e garantindo-lhe o direito 

à vida. 

§1º Os programas de amparo aos idosos serão executados 

preferencialmente em seus lares. 

§2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a 

gratuidade dos transportes coletivos urbanos. 

 

A Constituição de 1988, marca a ressignificação da Assistência Social e da 

Saúde no país, define instrumentos de participação da sociedade civil no controle da 

gestão das políticas sociais. Os artigos 203 e 204 dispõem que a assistência social  passa 

a fazer parte da seguridade social, visando a proteção à família, à adolescência, à 

velhice e as pessoas portadoras de deficiência. A nova Constituição preconiza a 

descentralização política administrativa e a participação popular, por meio de 

organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em 

todos os níveis. 

A Assistência Social no Brasil com a Constituição de 1988 passa a ser 

operacionalizado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que define a 

Assistência Social como política pública no campo do direito de cidadania social, 

integrando a seguridade social, juntamente com a saúde e a previdência.  

Com a instituição da LOAS há a construção e aprovação de uma nova 

Política Nacional de Assistência Social aprovada em 2004 que institui uma nova gestão 

da assistência social no país através da instituição do Sistema Único da Assistência 

Social (SUAS), com o intuito de materializar as diretrizes estabelecidas na LOAS. 

De acordo com a Constituição de 1988 há a reorganização no atendimento 

na área da saúde no país, é criada a Lei Orgânica da Saúde (LOS) através das Leis 8.080 

e 8142. Através da LOAS é instituído o Sistema Único de Saúde (SUS), no Brasil.  

 Dentro do novo modelo de atenção a saúde no Brasil, em 2006, através da 

Portaria 2.528 é  aprovada a Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa. 

O novo modelo de gestão pública propõe um sistema descentralizado e 

participativo, preconizando a responsabilidade das três esferas do governo, União, 

Estado e Município, incentivando a participação da sociedade civil na formulação, 

fiscalização e controle das políticas públicas por intermédio dos conselhos: nacionais, 

estaduais e municipais.  

A partir das discussões internacionais sobre a importância da instituição e 

efetivação de políticas públicas para a pessoa idosa e da Constituição de 1988, o Estado 

brasileiro firma compromisso com a busca de instituição e efetivação de ações que 

favoreçam dignidade as pessoas de 60 anos e mais através da busca pela efetivação de 

políticas públicas para os idosos.  

Em 2003 é criado o Estatuto do Idoso, instituído pela Lei 10.741. O art. 3º 

desse Estatuto garante prioridade aos idosos, tais como o atendimento e aprimoramento 

das condições de vida até a inviolabilidade física, psíquica e moral, atendimento 

domiciliar dos cadastrados, fornecimento gratuito de medicamentos, prótese e outros 

recursos da saúde. Viabilizou oportunidades de acesso diferenciado à educação de 

idosos, aos avanços tecnológicos, universidade aberta e profissionalização especial. 

Também proíbe vitimização, em resultado de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, maldade ou opressão. 



O município de São José dos Campos localizado na região do Vale do 

Paraíba teve seu crescimento econômico no início no século XIX, com a expressiva 

produção de algodão, exportada para as indústrias têxteis inglesas.  

Na atualidade, a cidade se configura enquanto polo tecnológico de Material 

Bélico, Metalúrgica sendo sede do maior complexo Aeroespacial da America Latina. 

Conta com uma população de 642.807 habitantes. Dessa população, 60.017 pessoas são 

idosas, conforme dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE, 

2010). 

   Segundo dados atualizados do Censo de 2010, o Município de São José dos 

Campos tem uma população de 629.921 habitantes, sendo 62.93 de pessoas idosas, com 

60 anos ou mais, representando 10% da população. Desses idosos 28,49 são do sexo 

masculino e 34,50 do sexo feminino. A maioria dos idosos vive na zona urbana, 

apresentam um nível de escolaridade baixa (Censo 2010 apud SANTOS, 2014).  

    No Brasil as políticas e programas vêm sendo praticadas no sentido de 

assegurar a assistência adequada aos idosos. No aspecto de garantia de direitos, as 

políticas são novas e colocam-se desafios: O Estatuto do Idoso no Capitulo IV prevê: 

 

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, em 

conjunto articulado e continuo das ações e serviços, para a 

prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, 

incluindo a atenção especial às doenças que afetam 

preferencialmente os idosos.  

 

 Sendo a proteção integral, todas as necessidades devem ser atendidas. O que 

se observa são ações pontuais, sem integração entre as políticas. Lembremos que a 

atenção aos idosos, especialmente os desprovidos de recurso, sempre foram tratadas 

como menores. E, o exemplo da Previdência Social é singular: a aposentadoria, ao invés 

de significar proteção significa decepção: aposentar é perder qualidade de vida, sumir 

como cidadão no cenário social.  

    Segundo a Política Nacional de Assistência social, PNAS tem como prioridade 

a matricidade familiar, ou seja, a família é a configuração dos espaços públicos, 

assegurando medidas contra constrangimentos provenientes da crise econômica, e do 

mundo do trabalho, determinando transformações fundamentais na esfera privada 

“resignificando as formas de  

composição e o papel da família” (2004, p.40).   Sendo assim a Política da Assistência 

busca proteção para a família em um todo, contemplando: 

Cidadãos e grupos que se encontram em situações de 

vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos 

com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade; 

pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades 

estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; 

desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão 

pela pobreza e, ou, no acesso as demais políticas públicas; 

uso de substancias psicoativas; diferentes formas de 

violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; 

inserção precária ou não inserção no mercado formal ou 

não informal; estratégias e alternativas diferenciadas de 



sobrevivência que podem representar risco pessoal e social 

(PNAS, 2004, p 33).  

   

Observemos que o segmento idoso não tem especificidade nesta explicação da 

abrangência da Política. Ele seria um dos membros da família? Ou estaria na situação 

daqueles em risco pelos ciclos de vida?  

As políticas sociais não oferecem aos idosos e familiares o suporte de cuidados 

através de programas, projetos e serviços necessários. Deste modo a parte da 

responsabilidade estatal que cabe ao Estado é assumida pela família, que fica 

sobrecarregada porque realiza os cuidados que lhe cabe. Este cenário se transforma 

paulatinamente com os serviços de proteção social da Política nacional de Assistência 

Social. 

 Mas o que se constata que há muito a se avançar nessa direção. Há idosos à 

deriva, sem cuidados, sem segurança, sem importância, principalmente aqueles que 

perdem suas funções e não tem a quem recorrer. Conforme o Estatuto do Idoso em seu 

Capitulo II Artigo 10: “É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa 

a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, 

políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis”.   

Avalio que um dos desafios da proteção básica para esse segmento social é que 

seja fomentada a potencialização da participação cidadã, espaço de expressão de 

opiniões, estímulos para participação em Fóruns, conselhos, movimentos sociais, 

organizações comunitárias e outros espaços de organização social através de 

programas e serviços ofertados pelos centros de convivência. 

Considerando-se que os desafios na garantia de direitos sociais são permanentes, 

visto que a realidade social é dinâmica e contraditória, as necessidades da população 

usuária exigem novas respostas das Políticas e consequentemente dos profissionais. E, 

entendemos que os idosos com  

dependência funcional são usuários que tem estado fora do escopo de intervenção das 

políticas de assistência social exatamente em um momento vulnerável do ciclo vital.  

 Acredito que as estratégias devem ser implantadas pelas políticas municipais 

buscando-se, nos territórios, conhecer as reais necessidades do idoso. É indispensável 

que a rede de serviços se fortaleça através do conhecimento real da necessidade das 

pessoas para que as demandas apresentadas sejam tratadas ou sanadas.                                                                                                                           

Segundo Rosa (2003, p. 40). 

 

 Os conhecimentos gerados podem transformar-se em 

subsídios para a implantação de programas, para o 

planejamento de estratégias de atendimento e intervenção 

adequados à realidade do País, contribuindo assim para 

um processo de envelhecimento, senão com qualidade de 

vida plena, que ao menos tenda para tal direção. 

 

4. CONCLUSÃO 

Os objetivos propostos foram atingidos. Os avanços legais e de implantação de 

ações de      proteção aos idosos pela Política Nacional de Assistência Social estão em 

curso. Exatamente pelas conquistas levadas a efeito deve ser ampliado o escopo de atenção 

das políticas sociais, especialmente em situações de perda de qualidade de vida, quando se 

instala um quadro de dependência funcional. A invisibilidade deve ceder espaço às ações 

que garantam uma vida digna aos idosos. 



Como profissional da Política Nacional de Assistência Social creio que um passo 

necessário é que as atenções se voltem aos idosos que se desligam das entidades e se 

fragilizam no contexto da solidão e dos recursos materiais escassos. Muitos, sem família, 

não são público alvo dos abrigos, como outrora se via na política aos idosos. Cabe 

ressignificar os espaços desses cidadãos, na direção do amparo estatal, na oferta ampliada 

de serviços domiciliares, na conjugação de serviços pela intersetorialidade de políticas, 

como as da Assistência Social e Saúde. 

A ampliação de pesquisas sobre o cuidado com a pessoa idosa está posta devido ao 

aumento de idosos no país e a falta de conhecimento dos cuidadores em relação a esse 

segmento.  Espera-se que este trabalho propulsione outros pesquisadores a realizarem 

estudos e pesquisas para transformar a realidade vivida pelos idosos na direção da 

dignidade do viver a fase da velhice.  
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