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RESUMO: A população brasileira vem envelhecendo de forma rápida, quando a queda das taxas 
de fecundidade começou a alterar sua estrutura etária, estreitando progressivamente a base da 
pirâmide populacional.  A sociedade já se depara com um tipo de demanda por serviços médicos, 
econômicos e sociais. O Estado busca formas de controlar a mortalidade infantil e doenças 
transmissíveis, estratégias para a efetiva prevenção e tratamento das doenças crônico-
degenerativas e suas complicações. Neste contexto a desigualdades regionais e sociais, os 
idosos não encontram amparo adequadamente no sistema público de saúde e previdência, pois 
adoecem, desenvolvem incapacidades e perdem autonomia e qualidade de vida. Uma parte das 
dificuldades a serem enfrentadas pelo sistema de saúde será observada e algumas 
peculiaridades, o desenvolvimento de incapacidades dos serviços de saúde ao idoso. Acrescente 
demanda de uma população que envelhece, existe atualmente ou há perspectivas de oferta 
adequada de cuidados e serviços nas áreas de saúde e assistência social. 
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 No Brasil, a transição demográfica vivenciada nas últimas décadas vem 

delineando uma condição que já desperta preocupação: a população está 

envelhecendo. Atualmente, a população brasileira de idosos representa um 

contingente de quase 21 milhões de pessoas, com 60 anos ou mais de idade, e 

estima-se que, em 2050, os idosos corresponderão a 22,71% da população total 

(IBGE, 2008).  

Considerando o impacto do envelhecimento nas políticas públicas, o 

governo brasileiro tem aprovado leis voltadas para o envelhecimento ativo e 

saudável. Com essa finalidade, foi aprovada a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa – PNSPI, que tem como um de seus objetivos a promoção da 

autonomia, independência, integração e participação efetiva do idoso na 

sociedade, com vistas ao exercício da cidadania e ao atendimento de suas 

necessidades específicas, nos diversos níveis de atenção do Sistema Único de 

Saúde - SUS (BRASIL, 2006). Assim, é necessário que qualquer política 

destinada à população idosa leve em conta, entre outros aspectos, a 

necessidade de preservação da autonomia (VERAS 2009). 
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O trabalho desenvolvido com a população idosa no serviço de saúde 

ambulatorial, prestado com idosos dos Campos Gerais, através no Consorcio 

Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais – CIMSaúde vem demonstra o 

acesso dos pacientes idosos, aos serviços e demandas nos municípios 

consorciados.  

O serviço em questão é prestado à população dos municípios dos 

Campos Gerais, como objetivo de acompanhar e verificar em quais condições o 

plano de cuidado, recomendado pela equipe multiprofissional, e o seu acessa 

dos serviços de saúde, assistência entre outros nos municípios participantes do 

CIMSAÚDE. Através da entrevista socioassistencial, desenvolvida por 

Assistente Sociais que atuaram e atuam no serviço, é possível verificar as 

condições do acesso o plano de cuidado aos pacientes idosos assistido e com 

se da o acesso aos serviços de saúde oferecidos a estes pacientes idosos pelos 

municípios vinculado ao CIMSaúde.  

O profissional de o Serviço Social fornecer:  

 

• Orientação sobre a importância do programa e adesão 
ao tratamento tanto por parte dele como da família;  

• Verificar com o paciente quais os profissionais que o 
atende na USF do seu município;  

• Verificar se o paciente tem acesso à medicação 
prescrita pelo médico;  

• Verificar se o paciente tem acesso à atividade física e 
reuniões educativas;  

• Verificar se o paciente reside só ou acompanhado e 
quem auxilia no tratamento (saber se a família também 
aderiu ao tratamento);  

• Verificar se o paciente encontra alguma dificuldade para 
adesão ao tratamento e realizar encaminhamentos 
necessários;  

• Verificar se o paciente está sendo atendido pelo 
município quanto ao agendamento de consultas e 
exames para acompanhamento clínico;  

• Apoiar e dar suporte as atividades educativas e na 
elaboração de estratégias para funcionamento do 
programa de atenção primária;  

• Encaminhamento do paciente a outros membros da 
equipe multiprofissional;  

• Reuniões com a equipe multiprofissional para 
discussão/resolução de casos específicos; participar 
das atividades educativas e da elaboração de 
estratégias;  

• Anotar identificação dos pacientes nos Boletins de 
Produção do CIM SAÚDE/GRF;  

• Registrar dados do paciente no Plano de cuidados; 

• Elaborar com a Equipe estudo de caso;  



 
• Preenchimento de relatórios e documentos. 

(TELÊMACO BORBA, 2018). 
 
 
 

 Além de verificar o acesso do paciente idoso aos medicamentos 

ministrado pelo cardiologista, geriatra e psiquiatra e demais indicações do plano 

de cuidados, como hidroterapia, por exemplo, quando o caso de hidroterapia o 

idoso e seu cuidador/familiar , demonstra uma serie de deveres e ações a ser 

executar ou a cumprir para ter acesso ao serviço.  

Para que o paciente idoso de continuidade a tratamento é preciso da 

indicação do clinico geral ou fisioterapeuta, com a indicação do numero de 

sessões e a patologia, eletrocardiograma e exame dermatológico, (o ultimo 

exame citado) é inviável, na maioria das vezes. Os pacientes assistidos no 

serviço CIMSaúde são de baixa renda, falta do profissional no Sistema Único de 

Saúde – SUS.  

Uma das características marcantes da população que envelhece no Brasil 

é a pobreza. Aposentadorias e pensões constituem a principal fonte de 

rendimentos da população idosa. Se por um lado o número de benefícios 

concedidos a cada ano é crescente, por outro, as despesas médias com o 

pagamento desses benefícios pela Previdência vêm apresentando, com raras 

exceções, variações negativas.  

Em 1988, quase 90% dos idosos aposentados no Brasil recebiam 

contribuições de até 2,5 salários-mínimos (IBGE, 1997). Os cerca de 10 milhões 

de aposentados e pensionistas do INSS que recebem acima do salário mínimo. 

Já o piso pago pelo INSS a cerca de 25 milhões de segurados, de acordo com a 

Secretaria de Previdência, será igual a um salário mínimo. (IBGE, 2018). 

A renda é um fator que influencia diretamente na continuidade do plano 

de cuidado sugerido ao paciente, dificultando assim o acesso e continuidade do 

tratamento de saúde. É observado que na grande maioria dos pacientes 

assistidos nos municípios vinculados a serviço, não implantou a linha de cuidado 

integral às pessoas idosas no SUS. O documento colocado em consulta pública 

em 2017 e finalizado em 2018 contribui para a garantia do bem-estar desta 

população.  O objetivo é que o profissional de saúde deixe de olhar somente 

para o cuidado da doença e invista na necessidade dos idosos, a partir do 



 

diagnóstico de vulnerabilidades sociais, nível de independência e autonomia e 

estilo de vida, considerando alimentação, prática de exercícios e prevenção de 

quedas, hábitos de saúde e histórico clínico. E os existem, abrange a demanda 

existem ou exigem diversos critérios a serem cumpridos, fazendo com que a 

população idosa não usufrua desses cuidados a saúde. 

O Estatuto do Idoso preconiza que:  

 

Art. 3o  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. 
...................................................................................................... 

  Art. 9ª 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 (BRASÍLIA, 2003). 

 

O direito a liberdade e autonomia a pessoa idosa, para os autores 

estudados, a autonomia é um dos princípios da Bioética utilizado para análises 

de dilemas e/ou conflitos de valores nos relacionamentos humanos, os outros 

princípios são o da justiça, o da beneficência e o da não maleficência. O termo 

autonomia é derivado dos gregos autos (próprio, eu) e nomos (regra, domínio, 

governo, lei), significando o poder de tomar decisões sobre si mesmo e assumir 

o controle de sua vida. Portanto, inclui noção de autogoverno, liberdade de 

direitos, escolha individual, agir segundo a própria pessoa (OLIVEIRA; ALVES, 

2010). 

Neste sentido, podemos resaltar que a população idosa atendida, reside 

sozinha e não conta nenhuma supervisão ou auxilio dos familiares no período 

noturno, aumentando o risco de situação que pode ocorrer acidentes. Diante 

disso devemos preservar o direito de mora sozinha, mas com reserva de 

cuidados a sua integralidade.  

 

 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 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. (BRASÍLIA, 2003). 

 

Entre as dificuldades observada os municípios vinculados ao serviço do 

CIMSaúde, não oferecer o serviço como a implementação de linha de cuidado 

integral às pessoas idosas no SUS. O documento colocado em consulta pública 

em 2017 e finalizado em 2018 contribui para a garantia do bem-estar desta 

população.  O objetivo é que o profissional de saúde deixe de olhar somente 

para o cuidado da doença e invista na necessidade dos idosos, a partir do 

diagnóstico de vulnerabilidades sociais, nível de independência e autonomia e 

estilo de vida, considerando alimentação, prática de exercícios e prevenção de 

quedas, hábitos de saúde e histórico clínico. (BRASIL, 2018).  

E os existentes, não são suficientes para atender a demanda, fazendo 

com que os idosos não tenham o acesso em relação aos cuidados, quem 

assume este papel é a família reorganização das funções familiar em torno do 

cuidado do idoso, cabe a profissional do serviço social, orientar, informar os 

familiares do cuidado com o idoso. 

O Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741, 2003), que regula os direitos das 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Em linhas gerais, ele estabelece 

a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público em 

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.   

O Estatuto do Idoso determina que o Poder Público crie e estimule 

programas de profissionalização especializada para idosos, preparação dos 

trabalhadores para aposentaria e o estímulo a participarão das comemorações 

de caráter cívico ou cultural, com objetivo de assegurar a transmissão de 

conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido da preservação da 

memória e da identidade culturais. Nesse sentido, o documento também 

determina que nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal 

sejam inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito 

e à valorização do idoso, eliminando o preconceito e a produzir conhecimentos. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm


 

Infelizmente na pratica esta situação não se aplica em sua integralidade, é 

frequente o relato do paciente e acompanhante, cuidador, familiar o não 

cumprimento, demora e execução incompleto do acesso aos direitos elencados 

acima.  

O trabalho do assistente social, fundamentado no projeto ético político da 

profissão que tem como princípio o compromisso pelo reconhecimento da 

liberdade, a defesa dos direitos humanos, a luta pela democracia, da equidade 

e da justiça social. Estes princípios, defendidos pelo SUS, o Serviço Social 

encontra espaço para a realização de um trabalho que concretamente interfira 

nos determinantes sociais causadores das doenças. Dotado de um 

conhecimento teórico-metodológico, o assistente social terá condições de 

compreender claramente a realidade social e identificar as demandas e 

possibilidades de ação profissional que esta realidade apresenta (SOUSA, 

2004). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui que foi percebível, ao longo da execução do acompanhamento 

dos pacientes idosos, assistidos no serviço de saúde tem um atendimento 

parcialmente. E o acesso aos serviços voltados para população idosa, pode 

variar de município para município.  

Esse trabalho é um dos enfrentamentos da nossa realidade expostos 

profissionais da categoria, pelos serviços oferecidos pela população idosa, onde 

o profissional, embasado no projeto ético político. O profissional compromissado 

com os interesses e necessidades dos usuários, a defesa dos direitos sociais; a 

construção de uma nova cidadania social; capacitação técnica; programas de 

saúde e propondo ações conjuntas com a equipe multiprofissional; tendo como 

princípio o compromisso pelo reconhecimento da liberdade; a defesa dos direitos 

humanos, a luta pela democracia, da equidade e da justiça social (SOUSA, 2004) 

Dando garantia e continuação da promoção do direito e cidadania, com o 

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. O 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. Além de que 

a população idosa continuará sendo úteis e produtivos o maior tempo possível 

ao longo de suas vidas, exercendo atividades adequadas às suas 

potencialidades, é um direito que deve assegurado a população idosa pelo 

conjunto da sociedade e uma alternativa para a redução real do coeficiente de 

dependência.  

Diante disso constatou-se a importância do trabalho em Rede, 

proporcionando e oferecendo facilidade aos serviços de saúde, assistência, sem 

violação ou perca de seus direitos, resultando em um atendimento integral e de 

melhor qualidade. 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

BRASIL. Lei Nº 10.741 de 01 outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do 
Idoso. Brasília: DOU. 03 out. 2003. 
 
BRASIL. LEI Nº 8.080, de 19 de setembro 1990. Dispõe sobre as Condições para 
a Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde, A Organização e o 
Funcionamento dos Serviços Correspondentes e Dá Outras Providências. 
Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em 
julho de 2019. 
 
BRASIL. O Código de Ética Profissional dos/as Assistentes Sociais / Lei 
8.663/1993, abril de 2012. Brasília, 2012. 
 
BRASIL. Conselho federal de Serviço Social. Parâmetros para Atuação 
dos Assistentes Sociais na Política de Saúde. Disponível em: 
http://www.cfess.org.br/arquivos/Parametros_para_a_Atuacao_de_Assistentes
_Sociais_na_Saude.pdf. Acesso em julho de 2019. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Nº 2.528 de 01 de outubro 2006. Aprova 
a Política Nacional da Pessoa Idosa, 01 out. 2006. Brasília: Ministério da Saúde, 
2006. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento 
de Ações de Programáticas Estratégicas. Novembro de 2017. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2017. 



 

  
BRAVO. M. I. S, Menezes. J. S. B. Saúde, Serviço Social, Movimentos Sociais 
e Conselhos - Desafios Atuais – São Paulo. Cortez Editora. 2ª Ed. 2013 
 
IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD: síntese de 
indicadores 1993. Rio de Janeiro: IBGE, 1997.  
 
IBGE. Perfil dos idosos responsáveis pelos domicílios no Brasil. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2008. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/perfilidoso/default.shtm. 
Acesso em julho de 2019.  
 
IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: Brasil e regiões, 
2018. Rio de Janeiro, IBGE, 2018. 
 
JORDÃO NETTO, A. O idoso e o mundo do trabalho: potencialidades de 
uma inserção diferenciada. In: Seminário nacional dos especialistas 
multidisciplinares em terceira idade, Belo Horizonte, 1992 - Anais: a população 
idosa no Brasil - perspectivas e prioridades das políticas governamentais e 
comunitárias. Belo Horizonte, Fundação João Pinheiro, 1992. p. 311-4.   
 
OLIVEIRA, I. R., ALVES, V.P. A pessoa idosa no contexto da bioética: sua 
autonomia e capacidade de decidir sobre si mesma. Revista Kairós 
Gerontologia, v.13, n.2, p. 91-8, 2010.  
 
PARANÁ. Atribuições do Cargo - Serviço Social - GRFSAÚDE. Telêmaco 
Borba, 2018. 
 
S0USA. M. I. N. F de. O Plantão do Serviço Social nas Unidades Básicas 
de Saúde – UBS de Franca - Reflexão dessa prática sob um novo olhar. 
Franca, 2004. Disponível em: 
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/98540/sousa_minf_me_fran
.pdf?sequence=1. Acesso em julho de 2019.  
 
VERAS, R. Envelhecimento populacional contemporâneo: demandas, 
desafios e inovações. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 43, n. 3, p. 
548-554, 2009. 
 
 
 

 


