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RESUMO 
 
Objetivou-se analisar como as ações voltadas para a saúde do 
idoso são pensadas e executadas e sob quais concepções de 
ser idoso dos gestores e profissionais de saúde esse processo 
ocorre. A construção dos dados foi guiada por um roteiro de 
entrevista semiestruturado e a análise pela problematização 
dos discursos. As ações direcionadas para a saúde do idoso 
são gestadas e materializadas sob a égide da fragmentação 
entre o pensar e o fazer e ancorados em concepções do ser 
idoso muito atrelada à uma faixa etária, não visualizando as 
velhices em sua heterogeneidade, fragmentando o cuidado a 
esses indivíduos. 
 
Palavras-chave: Saúde do idoso. Políticas públicas. 
Integralidade em saúde. 
 
ABSTRACT 
 
The goal was to analyze how the actions towards the health of 
the elder are planned and executed and under which being 
elder conception for the managers and health professionals this 
process occurs. The construction of the data was guided by a 
semi-structured interview questionnaire and the analysis for the 
discussion of the speeches. The actions towards the health of 
the elderly are gestated and materialized under the aegis of the 
fragmentation between the thinking and the action and 
anchored in conceptions about the elderly very tied to an age 
range, not seeing the old age in its heterogeneity, fragmenting 
the care to these individuals. 
 
Keywords: Elder’s health. Public policy. Health integrality. 
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1 – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

O envelhecimento é uma realidade entre nós, um cenário que vem se 

materializando nos múltiplos espaços sociais com contornos de vitória, haja vista que se 

vivencia um aumento significativo da expectativa de vida das pessoas, algo fruto de um 

esforço no qual a saúde ocupa posição central, com melhoria de indicadores que 

possibilitaram a redução da taxa de mortalidade infantil no Brasil, aumentando a quantidade 

de anos vividos. 

Em termos biológicos, afirmam Camacho; Coelho (2010), o envelhecimento é um 

processo natural, progressivo e universal, que compreende uma redução da capacidade 

funcional da pessoa idosa e se caracteriza por uma maior vulnerabilidade às doenças de 

uma maneira geral. Entretanto, entende-se tal processo a partir de uma ótica 

multidimensional, de modo que para além de influenciar mudanças biológicas, desencadeia 

alterações sociais, culturais e emocionais. 

Alterações estas que desenham um panorama que abriga uma variedade de 

formas de envelhecer, atreladas às condições de vida dessas pessoas, que, na realidade 

brasileira, são permanentemente atravessadas pelas desigualdades sociais, fomentando 

barreiras para a concretização da cidadania do idoso. A heterogeneidade entre os idosos 

suscita a necessidade da existência de modelos de atenção diversos.  

Dentro desse cenário, políticas de saúde voltadas para os idosos foram 

elaboradas com o propósito de contribuir para que um maior número de pessoas alcance, 

não somente um maior número de anos vividos, mas um envelhecimento bem sucedido. 

Dentre essas políticas, ressalta-se o Estatuto do Idoso e a Política Nacional de Atenção à 

Saúde da Pessoa Idosa (PNASPI).  

Verifica-se que as políticas priorizam os direitos que o idoso tem para garantir 

uma velhice mais digna. No entanto, esses direitos devem ser materializados na assistência 

prestada ao idoso e refletir em ganhos reais no seu cotidiano, exigindo que o profissional de 

saúde veja o idoso com um novo olhar, um olhar que vai além da sua aparência ou das 

patologias consideradas próprias da velhice. A assistência prestada à pessoa idosa precisa 

ser delineada de maneira multidimensional e integralizada, para que haja um entendimento 

das particularidades que envolvem essa faixa etária. 

Face ao exposto, esse estudo traz como objetivo analisar como as ações 

voltadas para a saúde do idoso são planejadas e executadas no município de Teresina-PI e 

sob quais concepções de ser idoso, a partir do entendimento que as pessoas pensam e 



 

 

                   

agem ancorados nos referenciais que possuem. Ir ao encontro desses referenciais dos 

gestores e profissionais na área da saúde do idoso abre portas para a compreensão das 

lacunas e fragilidades presentes nos caminhos de transposição das políticas públicas do 

contexto da produção para o contexto da prática. 

A pesquisa foi realizada pautada em uma abordagem qualitativa do tipo 

exploratória, realizada na Fundação Municipal de Saúde de Teresina, local de captação dos 

gestores, em uma unidade básica de saúde e em um serviço ambulatorial especializado, 

estes espaços dos profissionais de saúde. Os dados foram construídos por meio de um 

roteiro de entrevista semiestruturado e analisados a partir da leitura e releitura dos 

depoimentos, com consequente exploração do material produzido pelas falas dos 

interlocutores participantes da pesquisa e para identificação das ideias coerentes e 

construção da discussão aqui apresentada. 

 

2 – O PENSAR E O FAZER POLÍTICAS PÚBLICAS NA ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO 

– CARTOGRAFANDO SIGNOS E SENTIDOS DO SER IDOSO 

 

 

Reconhecendo que os signos e sentidos trazidos por gestores e profissionais 

acerca do ser idoso modelam o pensar e o agir no contexto da atenção à saúde do idoso, 

começo a abrir espaços para esses discursos como forma de construir subsídios para 

alcançar como as ações destinadas às velhices são gestadas e como essas se materializam 

nos cenários dos serviços de saúde, com o propósito maior de compreender porque essas 

ações chegam até os idosos por vias fragmentantes e fragmentadas, não dando conta da 

multidimensionalidade do envelhecer. 

A partir das falas dos interlocutores participantes da pesquisa, tanto aqueles que 

trabalham na FMS, os tidos gestores, como os profissionais de saúde, considerados os 

executores, é possível extrair uma concepção de idoso muito atrelada à uma faixa etária, 

restringindo-se a alterações orgânicas e funcionais que acontecem com o avançar da idade, 

conforme expressam os fragmentos de discursos abaixo: 

[...] aquela pessoa com mais de 65 anos [...] (Gestor 1) 

[...] que devido ao seu tempo de vida já tem alterações orgânicas e funcionais [...] 
(Gestor1) 

[...] se restringe a uma faixa etária [...] (Gestor 2) 

[...] idoso é aquela pessoa que completou 60 anos né, completou 60 anos é 
considerado idoso, que é a faixa etária que está, é, considerada idoso. (Gestor 4) 
 
Na minha concepção juro por Deus que é uma pessoa acima de 65 anos, na minha 
cabeça é o que vem, acima de 65 anos é uma pessoa idosa. (Farmacêutico 
ambulatório) 



 

 

                   

 
Acima de 60 anos. (Enfermeira 1 ambulatório) 
 
Idoso é uma pessoa experiente, que tem acima de 60 anos, como o Estatuto prevê 
[...] (Técnico de enfermagem ambulatório) 
 
[...] uma, uma alteração na... no padrão físico, mental, que há um comprometimento 
[...] (Enfermeira 2 ambulatório) 

 
Para Teixeira (2002), as políticas públicas se enquadram em três modalidades, 

de acordo com a abrangência dos possíveis benefícios, podendo ser universais, quando as 

ações se estendem a todos os cidadãos, segmentadas, para um segmento da população, 

caracterizado por um fator determinado, como a idade, condição física, gênero, dentre 

outros e fragmentadas, destinadas a grupos sociais dentro de cada segmento.  

Nessa conformação, a idade aparece como um marcador importante para a 

garantia de direitos, definindo objetivamente a quais pessoas se destina uma política 

pública, de modo que no Brasil, como em todos os outros países considerados em 

desenvolvimento, idoso é aquela pessoa com sessenta anos ou mais. Contudo, pensar a 

velhice a partir do viés faixa etária é homogeneizar as pessoas, atribuindo-as alterações 

orgânicas como regra e não reconhecendo outras dimensões que cercam o envelhecer. 

É fato que o passar dos anos vai desenhando na dimensão biológica das 

pessoas mudanças que convergem para novas formas e funções corporais, tidas como 

características comuns na velhice, porém, esse processo não acontece da mesma maneira, 

ritmo e intensidade em todos os indivíduos com mais de sessenta anos, imprimindo nas 

experiências destes, percepções e respostas diferentes no que tange às mudanças que vão 

ocorrendo ao longo dos anos.  

Essa polifonia de discursos sobre o envelhecimento invade os espaços dos 

serviços de saúde na forma de múltiplas subjetividades, manifestadas ou latentes, trazidas 

por cada indivíduo na expressão das suas necessidades quando buscam por atendimento, 

entretanto não ganham corpo e espaço, tendo em vista as concepções já existentes e 

materializadas na prática dos profissionais sobre o idoso, ancoradas no plano físico, das 

doenças e incapacidades em razão de uma faixa etária específica. Nesse propósito, ao 

representarem a velhice pela lente das mudanças sofridas ao longo do tempo direcionam 

suas ações junto aos idosos para evitar ou controlar tais doenças e/ou condições limitantes, 

fazendo uso contínuo do mantra “ativo e saudável” (grifos meus), reduzindo o entendimento 

desses conceitos à ausência de patologias e na capacidade de realizar as atividades da vida 

diária, configurando a tão exaltada independência. 

Além disso, contribui para uma leitura míope das políticas públicas destinadas à 

velhice, como a PNSPI, quando esta menciona o envelhecimento ativo e saudável como 

diretriz a ser trabalhada para a garantia do direito à saúde das pessoas idosas. Uma leitura 



 

 

                   

que distorce e simplifica essas categorias à manutenção da independência do idoso dentro 

de uma perspectiva da capacidade de cuidar de si apenas no atendimento de suas 

necessidades básicas, tal como ilustra o raciocínio da gestão municipal em saúde do idoso, 

não abrindo portas para uma reflexão do que realmente significa esses conceitos no 

cotidiano dos idosos e como eles são postos em estruturas sociais e econômicas tão 

diferentes e, sobretudo, desiguais.  

[..] a política pública ela está aplicada a todas as pessoas acima de 60 anos, pra 
que, qual é o objetivo dessas políticas, que essas pessoas fiquem é, independentes 
né, que ela tem uma, uma, a gente já vem desde o início trabalhando para que as 
pessoas tenham qualidade de vida, pra quando ela chegar aos 60, elas continuarem 
uma vida, apesar de estar idoso, mas continuar ainda independente né, o máximo 
possível, que a gente sabe que o maior problema do idoso é quando ele fica 
dependente [...] [...] que as pessoa não tem tempo, hoje todo mundo trabalha muito, 
não pode cuidar, então quanto mais independente que ele for, é importante para ele, 
então o objetivo mesmo da política é tornar o idoso mais, que ele tenha saúde que 
torne ele independente, totalmente independente né. (Gestor 3) 

 
A OMS define o envelhecimento ativo como o processo da otimização das 

oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade 

de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. A palavra “ativo” (grifos do autor), 

refere-se à participação contínua nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e 

civis, e não somente à capacidade de estar fisicamente ativo ou parte da força de trabalho. 

As pessoas mais velhas que se aposentam e aquelas que apresentam alguma doença ou 

vivem com alguma necessidade especial podem continuar a contribuir ativamente para seus 

familiares, comunidades e países. O objetivo do envelhecimento ativo é aumentar a 

expectativa de vida para todas as pessoas que estão envelhecendo, incluindo as que são 

frágeis e fisicamente incapacitadas (OMS, 2005). 

Vislumbro, nesse afã, que o grande desafio localiza-se na capacidade das ações 

direcionadas aos idosos dar conta dessa pluralidade potencial de experiências. A PNSPI 

cumpre esse papel quando se fala em documento na dimensão escrita, afinal uma das 

diretrizes presentes nesse texto legal é a atenção integral e integrada à saúde da pessoa 

idosa. Contudo, está sujeita às múltiplas interpretações de gestores e profissionais, o que 

vai moldando o contexto da prática da atenção à saúde do idoso. 

A integralidade, aliás, é uma categoria dorsal por mim adotada para desvelar a 

problemática aqui estudada, uma vez que se vestindo de uma polissemia característica, 

amálgama múltiplos sentidos, ancorada em um pensamento crítico, não reduzindo a 

realidade ao que existe. Dentro desse contexto prenhe de sentidos, Mattos (2001) nos 

coloca que a integralidade pode se corporificar nas propostas de respostas governamentais 

aos problemas de saúde e no modo de organizar e realizar as práticas, conferindo 

sustentação teórica para os discursos dos meus interlocutores e, consequente compreensão 

de algumas das questões postas como direcionadoras para realização da pesquisa, 



 

 

                   

sobretudo no que diz respeito a como as ações voltadas para as velhices são planejadas e 

materializadas nos serviços de saúde a partir da atuação dos profissionais junto aos 

usuários.  

Foi preciso trazer, ainda, para essa discussão, aspectos conceituais relativos à 

formulação, execução e controle das políticas públicas, entendendo esses momentos, que 

compõem o chamado ciclo de uma política, para além de uma perspectiva linear. A intenção 

se deu, apoiada em Ferreira; Alencar; Pereira (2012), em vislumbrar as ações voltadas para 

as velhices e para a aids superando uma visão meramente estratégica e administrativa 

divida em etapas. Dessa forma, norteada por um olhar interdisciplinar e não centralizado 

apenas na operacionalização das etapas, me voltei para outras questões a serem 

quantificadas, qualificadas, desdobradas e complementadas, mais concernentes à cadeia de 

agentes envolvidos nos processos, considerando que esses estão em contínua interação, 

ou ao menos deveriam estar. 

Uma leitura dessa constatação sob o aporte da integralidade na saúde revela a 

premência de transgredir as políticas setoriais, com recusa em objetivar e recortar os 

sujeitos sobre os quais a política incide, e que, portanto, amplia o horizonte de problemas a 

serem trabalhados. Na realidade, esses problemas são pensados de forma reducionista, 

sem levar em conta os contextos culturais e as diversas formas de dominação que conferem 

especificidades ao adoecimento das pessoas, em que se prioriza aspectos desse 

adoecimento produzidos pelas exclusividades biológicas, em detrimento daquelas de cunho 

cultural, social e econômico (MATTOS, 2001).  

No lastro dessas compreensões, Bowe apud Giron; et al (2012), relata que a 

produção de uma política pública sofre influência de três contextos. O contexto da influência 

é o momento onde as políticas públicas são gestadas e os discursos políticos são 

construídos; o contexto da produção remete à elaboração dos textos políticos e legais 

oficiais; o contexto da prática, e aqui localizo meus interesses de pesquisa, responde pelo 

momento em que a proposta política está sujeita a interpretação dos diferentes atores 

envolvidos no processo, podendo sofrer modificações a ser recriada, tendo em vista a sua 

aplicabilidade. 

A PNSPI, alinhada aos princípios do SUS, firmando-se em conceitos ampliados 

de saúde da pessoa idosa, reconhece-a como interação entre saúde física, mental, 

independência financeira, capacidade funcional e suporte social, extrapolando o controle e a 

prevenção de agravos de doenças crônicas. Suas diretrizes suscitam elementos que 

conduzem a um cenário de abrangência da heterogeneidade do segmento idoso, pautadas 

nos moldes de linhas de cuidado, com foco no usuário, baseado nos direitos, necessidades, 



 

 

                   

preferências e habilidades dos idosos. Mas se trata do contexto da produção, do texto legal 

concebido. 

O contexto da prática no tocante à saúde do idoso, por sua vez, revela as 

subjetividades dos sujeitos implicados nesse campo, gestores e profissionais, concretizadas 

nas decodificações que estes fazem dessas diretrizes ou mesmo no desconhecimento 

acerca destas, requisitos que repercutem no planejamento e execução das ações 

designadas à pessoas idosa, não apenas relativo ao conteúdo dessas ações, mas às 

escolhas feitas para se chegar a esses conteúdos, denunciando concepções, percepções, 

visões, conhecimentos, uso de ferramentas, recursos disponíveis, realçando aspectos 

objetivos e subjetivos. 

  Dentro desses direcionamentos teóricos, pude constatar por meio dos 

discursos dos interlocutores do estudo que atuam na FMS, tal como retrata a fala abaixo, 

que o planejamento das ações direcionadas para o idoso se dá em dissonância com os 

pressupostos da PNSPI, tendo em vista a correlação incipiente ou praticamente nula entre o 

que é priorizado a ser desenvolvido na área da saúde do idoso e o que preconiza as 

diretrizes da mencionada política, principalmente no que remete à integralidade da atenção, 

ações intersetoriais e estímulo à participação, visto que o planejamento aqui abordado, 

acessa a problemática que permeia o envelhecimento não considerando a multicausalidade 

que faz parte dos fenômenos humanos e, portanto, há a necessidade de, nas palavras de 

Ferreira; Alencar; Pereira (2012), superar a visão dos problemas de “cima para baixo” (grifos 

dos autores), considerando no fluxo do planejamento aquele que estão mais próximos das 

ações resultantes das políticas. 

Na verdade, essas atividades elas foram, quando chega janeiro, dezembro você faz 
um relatório do que foi feito no ano passado e aí em cima desse relatório já foi 
planejado isso aqui junto com as diretorias, as três regionais. É planejado junto com 
elas. (Gestor 3) 

Trata-se, segundo Queiroz (2012), de um planejamento normativo, suportado em 

métodos essencialmente quantitativos e, por esta razão, se configura como superficial e 

incompleto por ser reflexo de um diagnóstico estático e distante da realidade e restrito a um 

grupo pequeno de pessoas no sentido de representatividade dos aspectos trabalhados, 

vislumbrando a velhice como uma problema matemático, com soluções únicas e 

inquestionáveis, e não como um problema social, no qual não cabe soluções únicas e nem 

aceitas por todos, requerendo sólida fundamentação estratégica para a percepção de uma 

situação real. 

Nessa fundamentação estratégica, a subjetividade humana é incorporada no 

processo de planejamento, incentivando a participação dos atores envolvidos na explicação 

e no entendimento das realidades, estas dinâmicas e complexas, aumentando a 

compreensão do problema, o que ordena imperiosamente incluir a intersetorialidade e a 



 

 

                   

cooperação entre as organizações governamentais e não governamentais, além de 

entender que o resultado de uma política pública não depende apenas do desenho do 

programa em si, mas também das circunstâncias sociais que ele opera, que não são 

totalmente previsíveis e controláveis (QUEIROZ, 2012). 

Para tanto, se faz necessária uma desconstrução da ideia que dicotomiza o 

processo de formulação das políticas públicas, atribuindo a espaços distintos as tarefas de 

planejamento e de execução das ações, produtora do distanciamento entre os sujeitos e 

geradora de ilhas de atuação, vislumbrando o planejamento apenas como um produto 

técnico e não como um processo, sendo que, assevera Oliveira (2006), um dos motivos que 

levam a falhas nos resultados das políticas públicas é a dissociação entre elaboração e 

implementação no processo de planejamento. 

Esse pensamento fragmentado que leva a ações igualmente fragmentadas 

impera entre os profissionais que desempenham suas atividades laborais na FMS, implícito 

nas falas destes, imprimindo um panorama destoante daquele apregoado pelos princípios 

do SUS, que orienta a construção e implementação das políticas públicas pela ótica da 

integralidade da atenção e intersetorialidade das ações, devendo estes nortes teóricos 

agregarem, de acordo com Mattos (2001), uma recusa ao reducionismo, à objetivação dos 

sujeitos e uma abertura para o diálogo. 

Participa assim, a gente só apoia, quem executa mesmo são as unidades básicas de 
saúde gerenciadas pelas diretorias, a gente só faz apoiar né, é, repassar algumas 
coisa do Ministério da saúde, alguma Portaria recente, a gente repassa, mas a gente 
trabalha o tempo todo, a, a, como é que se diz, o gerenciamento mesmo, a 
responsabilidade é das diretorias, é descentralizado, a gente só faz apoiar, a gente é 
só pra poder ficar né, a gente fica só relembrando né as diretrizes da política. 
(Gestor 3) 
 
[...] aqui é mais gestão, a gente passa para a ponta. (Gestor 4) 

 
Uma desconexão que incuti interrupções significativas no decorrer da 

implantação das ações, quando, segundo Ferreira; Alencar; Pereira (2012), diretivas 

administrativas se transformam em diretivas práticas e a falta de visão sobre os problemas 

potenciais que podem surgir durante a execução de uma política, favorecida por essa 

segregação clara entre formuladores e implementadores, inevitavelmente, resulta em 

paralisações, descontinuidades de ações e prejuízos.  

A política em ação, certifica Jesus (2014), não pode ser definida no âmbito da 

macropolítica, envolve a micropolítica, lugar dos sujeitos/atores diretamente ligados com a 

prática, considerando-se as relações que são estabelecidas entre os sujeitos/atores, sejam 

estes indivíduos ou instituições. É nesse espaço da micropolítica que, nas palavras de 

Raeder (2014), intenções são convertidas em ações e se percebe a importância dos efeitos 

retroalimentadores da implementação sobre a formulação de políticas, sedimentadores de 



 

 

                   

consensos quanto as metas e objetivos entre aqueles que executam a política e os que a 

formulam. 

É preciso olhar para os agentes implementadores das políticas públicas que 

respondem por aqueles que trabalham diretamente com os usuários dos serviços públicos e 

que nos deixam em evidência que, apesar das normas comunitárias e administrativas, esses 

agentes conseguem ter autonomia para decidir como aplicá-las e inseri-las nas práticas; 

dentro desse contexto é que as políticas públicas podem ser alteradas e reconstruídas 

(FERREIRA; ALENCAR; PEREIRA, 2012). 

No que diz respeito às ações voltadas para atenção à saúde do idoso, encontrei 

um cenário de planejamento restrito a uma sala, no qual um grupo limitado de pessoas 

participam, limitações que extrapolam o cunho quantitativo, uma vez que são sustentadas 

em um distanciamento das questões que cercam o pensar e o fazer na atenção à saúde do 

idoso. Em outra palavras, não toma assento nesse planejamento a própria PNSPI, como 

todas as suas diretrizes norteadoras, em que confiro destaque à integralidade e 

intersetorialidade, as realidades dos serviços de saúde, que nos permite captar os 

potenciais obstáculos em termos de estrutura, recursos disponíveis e preparo dos 

profissionais para materialização das ações e agir de maneira proativa, como também as 

necessidades e expectativas da pessoa idosa, pois os segmentos com potencial para 

representar esses sujeitos não são trazidos e nem se colocam à cena para uma construção 

coletiva. 

Os momentos de aproximações entre esses atores significativos para 

delineamento de ações exitosas na área de atenção à saúde do idoso se dá de forma muito 

incipiente e pontual, apenas na semana trabalhada em alusão à pessoa idosa, e o discurso 

das coordenações municipais põe isso em evidência, concentrando os feitos destinados a 

essa população em um período, além de aceder um grupo tão heterogêneo por trajetórias 

tortuosas de atuações, destoante muitas vezes de suas experiências e prioridades em 

marcos de cuidado. 

O Conselho sempre convida a gente, porque tem um representante aqui do 
município, mas eu não sei, por enquanto as representantes elas trabalham lá no, no, 
no Centro de Convivência [...] (Gestor 3) 
 
Mas, assim, na semana do idoso eles mandam o convite, a gente participa, quando 
tem missa, o Conselho sempre convida a gente [...] (Gestor 3) 

 

As ações são confinadas em espaços desmembrados, concorrendo para moldar 

um panorama insuficiente diante da complexidade que cerca a velhice, complexidade esta 

expressa na sua multidimensionalidade. Como caminhos consequentes, o idoso é recortado, 

dando-se ênfase a algumas especificidades dessa fase da vida, circunscritas à dimensão 

biológica, de maneira que ganha visibilidade aspectos remetentes à atividade física, afinal é 



 

 

                   

preciso manter o idoso “ativo” (grifos meus”) e às tão conhecidas e reconhecidas diabetes e 

hipertensão, atores principais no palco de atenção à saúde do idoso. 

[..] já tive com o pessoal da, que tem a questão da atividade física, já tive com eles 
[...] (Gestor 3) 
 
agora mesmo a gente está planejando um trabalho lá com a nutricionista, assim que 
lá no Centro de Convivência do Lineu tem muitos casos de diabetes, nessa faixa 
etária né e hipertensão, então a gente vai fazer uma oficina lá, de mostrar pra ele, 
junto com o SESI, aí eles vão lá fazer, mostrar né como se faz uma alimentação 
saudável e ao mesmo tempo degustar para saber que essa alimentação também 
tem sabor, como a gente faz essa alimentação de uma forma que ela não perca seu 
sabor e seja saudável. (Gestor 3) 

 
Em que pese a importância dessas ações, diante de algumas realidades que 

agregam a heterogeneidade do envelhecer, elas não conformam as necessidades de todos 

os idosos e, portanto, não podem ser tomadas como regras. Segundo Mattos (2001), nas 

políticas públicas há de existir a busca de uma visão mais abrangente daqueles que são 

alvos das políticas de saúde, rejeitando um recorte do problema que o reduza a uma ou 

algumas de suas dimensões, desconsiderando as demais, haja vista as respostas aos 

problemas de saúde exigirem um olhar às suas diversas dimensões. É um dos sentidos que 

a integralidade assume na saúde, como princípio orientador de organização das políticas 

públicas. 

Uma integralidade que não guia o planejamento das ações e, 

consequentemente, não se faz presente na organização das práticas direcionadas aos 

idosos nos serviços de saúde, conformando ações igualmente distantes das possibilidades 

de apreensão dos cenários de experiências dos indivíduos idosos, limitando mais uma vez o 

agir frente à pessoas idosa, algo perceptível nas falas dos profissionais de saúde, quando 

ganha destaque novamente as denominadas doenças crônicas não transmissíveis, 

revelando uma visão da velhice pela lente das alterações físicas que concorrem para essas 

doenças consideradas próprias do ser que envelhece. 

Hoje nós temos os grupos da terceira idade que nós trabalhamos principalmente a 
questão é do hipertenso, do diabético [...] (Enfermeiro 1 ESF) 

[...] eles são atendidos aqui na unidade mais no grupo do hipertenso e diabético [...] 
(Enfermeiro 2 ESF) 

A Estratégia Saúde da Família (ESF), pela proximidade com a comunidade a ser 

cuidada, em sua essência abriga possibilidades de um melhor entendimento das 

necessidades de saúde das pessoas, contribuindo para uma ruptura da fragmentadora 

verticalização das ações e abrindo caminhos para a horizontalização, um pensar das 

práticas a partir do horizonte da população. Para Mattos (2001), face a essas novas 

questões, outras tensão se colocam, afinal é preciso dar conta de uma demanda 

espontânea por consulta que chega às unidades de saúde e a uma demanda programada, 



 

 

                   

com a finalidade de fazer das ações e serviços de saúde um produtor de impactos positivos 

sobre a saúde das pessoas.  

Assim, constato no planejamento e na execução das ações direcionadas para os 

idosos uma sobreposição do saber técnico em cima do saber dos atores locais, tendo em 

vista que há um objetivação da realidade, pautada em números e índices de adoecimento e 

mortalidade, por vezes produzidos em um contexto nacional, para acessá-la em termos de 

atuações dos profissionais de saúde, independentemente da posição por estes ocupadas na 

linha do cuidado à pessoas idosa, refiro-me a todos, aqueles considerados gestores e 

aqueles considerados executores de ações. Na minha concepção são todos profissionais de 

saúde e aqui entendo a premência em desconstruir esses nichos segregadores que apenas 

servem para alimentar cada vez mais a ideia de pessoas e instituições que pensam uma 

problemática e como resolvê-la e as que fazem, executam essas soluções.  

Torna-se relevante a interação entre esses dois tipos de saberes no processo de 

construção, implementação e controle de uma política pública, nos alerta Ferreira; Alencar; 

Pereira (2012). Para esses autores, o saber técnico está pautado na objetividade, 

determinismo e rigorosidade das ciências, em que especialistas assumem o papel de atores 

principais nas decisões de Estado em relação à sociedade, decisões tomadas com base 

apenas em padrões racionais, sem levar em consideração as necessidades e 

heterogeneidades da sociedade. O saber dos atores locais, por sua vez, assim como suas 

experiências, estilos de vida, percepções e valores, contextos, tradições e valores 

influenciam na compreensão da realidade social dos atores, podendo essa ser utilizada para 

identificar os problemas, as necessidades e as aspirações que permeiam uma política 

pública. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As ações de saúde voltadas para as pessoas idosas são planejadas e 

executadas de forma fragmentada, com espaços distintos para pensar e para agir, não 

existindo canais de diálogo entre esses locais, contribuindo para atuações distantes das 

realidades que se deseja alcançar. Além disso, essa ações são formuladas e 

implementadas a partir de concepções do ser idoso muito atrelada à uma faixa etária, não 

visualizando as velhices em sua heterogeneidade. Vislumbra-se uma priorização do saber 

técnico sobre os saber dos atores locais. 

Longe de querer engendrar uma hierarquia entre os saberes abordados, a 

pretensão recai em mostrar a importância de uma relação dialógica entre esses dois 

universos de significação e compreender que não se pode desconsiderar a importância do 



 

 

                   

saber técnico, ilustrado pela realização de pesquisas que fomentam com informações, 

indicadores e modelos quantitativos da gestão de políticas públicas. É preciso, no entanto, 

compreender os limites desse saber, uma vez que não pode alcançar todos os meandros 

que conformam a realidade social. Além disso, todo saber técnico é provisório e depende do 

contexto histórico, no qual os fenômenos são observados e interpretados. 

Alguns ingredientes precisam ser incorporados a esse panorama, a fim de 

alcançar a complexidade dos contextos que chegam até os serviços de saúde. Refiro-me à 

necessidade de um planejamento e atendimento baseado na integralidade, no entendimento 

do ser cuidado sob a ótica da multidimensionalidade e heterogeneidade, o que requer 

extrapolar a objetividade do saber técnico que normatiza as ações e encobre as 

subjetividades, estas relevantes para ampliar o nosso olhar em direção às necessidades e 

demandas que se colocam nos encontros do usuários idosos com os profissionais de saúde. 

Essas questões prescindem contemplação no processo de construção, implementação e 

controle de uma política pública.  
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