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RESUMO 
 
Atualmente, no Brasil, ser idoso implica muitas vezes em 
preconceitos carregados de estereótipos. Há uma necessidade 
de políticas públicas de saúde voltadas a esta categoria, que 
favoreçam a qualidade de vida no processo de envelhecimento. 
O objetivo do presente artigo é analisar o processo do 
envelhecimento e as políticas públicas de saúde direcionadas a 
garantia da qualidade de vida da pessoa idosa. Esta pesquisa 
é de cunho explicativo, baseada em um levantamento 
bibliográfico. A contextualização das referidas políticas públicas 
indica a saúde como fator fundamental no processo preventivo 
para o envelhecimento saudável. 
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ABSTRACT 
 
Currently, in Brazil, being an old person means often laden with 
prejudices and stereotypes. There is a need for public health 
policies directed to this category, which improve the quality of 
life in the aging process. The aim of this paper is to analyze the 
aging process and public health policies aimed at ensuring the 
elderly quality of life. This research is of explanatory nature, 
based on a literature review. The context of public policy 
referred to indicates health as a fundamental factor in the 
preventive process for healthy aging. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Segundo o censo Brasileiro de 2010 o Brasil é um país com mais idosos, gerando 

assim grandes demandas para políticas públicas de saúde, que venham atender essa 

categoria. Considera-se que ao passar dos 60 anos a pessoa necessita de uma série de 

cuidados que poderá favorecer o prolongamento de vida com saúde e disposição. 

 Os direitos dos idosos assegurados na Constituição de 1988 foram regulamentados 

através da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (Lei nº 8.742/93). Entre os benefícios 

mais importantes proporcionados por esta Lei, constitui-se o Benefício de Prestação 

Continuada, regulamentado em seu artigo 20. Este Benefício consiste no repasse de um 

salário-mínimo mensal, dirigido às pessoas idosas e às portadoras de deficiência que não 

tenham condições de sobrevivência, tendo como princípio central de elegibilidade a 

incapacidade para o trabalho objetivando a universalização dos benefícios, a inclusão social 

(GOMES, 2002). 

 “No Brasil, o processo de envelhecimento se deu muito rápido e os serviços 

ofertados estão muito aquém da sociedade. É preciso investir na lógica da qualidade de 

vida”. Segundo o professor Veras, a questão citada acima, se dá por falta de profissionais 

especializados que atendam as demandas da própria idade, assim também como 

equipamentos adequados para os mesmos. Há um número baixíssimo de médicos 

qualificados na área da geriatria e gerontologia. Faltam enfermeiros, psicólogos, 

odontólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e pessoas da área de atividade física, que é 

fundamental, e que contribuirá para uma qualidade de vida no processo do envelhecimento.  

De acordo com a última contagem das pessoas centenárias feita pelo IBGE- 

divulgada há três anos, o Brasil possuía 11.422 com mais de cem anos, dos quais quase 

70% (7.950) eram mulheres, sendo São Luiz (Maranhão), o município com maior 

concentração desses idosos. 

Conforme menciona a geriatra e Coordenadora executiva do Centro Internacional de 

Informação para o Envelhecimento Saudável (CIIES), Andrea Prantes, para tentar garantir 

saúde física, mental e social, além de segurança, é fundamental um planejamento que 

contemple a fase do envelhecimento com mais qualidade. Para a mesma, esse processo 

começa a se manifestar entre os 35 e 40 anos, e precisa ser entendido como um processo 

que tem início nos primeiros dez anos de vida (VERAS, 2010). 

É importante fortalecer o destaque do professor Veras, quando ele alerta para a 

importância do acompanhamento preventivo para que o idoso chegue a essa fase da vida 

com saúde. O mesmo defende a ideia de fortalecer os programas de prevenção.  
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“É necessário fazer consultas ou exames de forma preventiva, para que possa ser 

debelado qualquer problema de forma mais rápida e precoce” (VERAS, 2010). 

 O estatuto do idoso valida a ideia do professor Veras, no Art.8º,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ao tratar do direito á vida: 

“O envelhecimento é um direito personalíssimo e sua proteção um direito 
social, nos termos desta Lei e da legislação vigente. O Art.9º afirma: é 
obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, 
mediante efetivação de políticas públicas sociais que permitam um 
envelhecimento saudável e em condições de dignidade”. (ESTATUTO DO 
IDOSO art..8º e 9º, pág.12). 

 

Segundo Mendonça (2010), a necessidade de discussão e implementação de 

políticas públicas destinadas às pessoas idosas, se torna cada vez mais imperiosa nos 

países em desenvolvimento, que já possuam uma deficiência grave no que tange á 

efetivação dos direitos humanos desse segmento populacional. Para os idosos garantirem 

seus direitos ainda será necessária muita luta para que eles sejam respeitados e 

assegurados pelo Estado. O caminho a trilhar é longo, porém, como protagonistas e de 

forma organizada, terão muito mais poder de conquista.   

Como afirma a mesma, a questão da velhice não é apenas demográfica, trata-se 

também de uma questão social e política. Tanto é assim que organismos Internacionais, 

como a Organização das Nações Unidas, vêm discutindo o tema, elaborando planos, 

realizando eventos sobre a questão do idoso e recomendando aos países signatários que 

desenvolvam políticas, planos e projetos com o objetivo de implementar ações que 

beneficiem esse segmento populacional.  

 Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB, 2003), o isolamento 

social, a marginalização e a solidão na velhice são desafios atuais que podem ser 

superados com a promoção de encontros, festas apropriadas, momentos de diversão e 

jogos para idosos, passeios e excursões, incentivos a contatos, encaminhamentos para 

aproveitamento de iniciativas que favorecerão o prolongamento do processo de 

envelhecimento saudável e ativo e ao mesmo tempo fortalecer os laços sociais. 

 

1.1. Contextualização das Políticas Públicas para o idoso no Brasil 

 

De acordo com o Censo Brasileiro de 2010, o Brasil vem destacando-se cada vez 

mais como um país com mais idosos, desta forma verifica-se a necessidade de novas 

políticas públicas que venham responder a tal demanda. Conforme afirma Renato Veras 

professor do Instituto de Medicina Social da Universidade do Rio de Janeiro “a sociedade 

brasileira não está preparada para a agilidade deste crescimento” (VERAS, 2010). 
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De acordo com os dados obtidos pelos textos da Campanha da Fraternidade de 

2012, apesar do avanço que significou a criação do SUS, o Brasil está longe de dedicar 

atenção à saúde pública semelhante á dos países que contam com um sistema público e 

universal, como Reino Unido, Suécia, Espanha, Itália, Alemanha, França, Canadá e 

Austrália. Para atestar esta afirmação, basta lembrar que, em 2008, enquanto o SUS gastou 

3,24% do PIB, o gasto público em saúde nos países mencionados foi, em média, 6,7% 

(CNBB, 2012). 

A mesma afirma que os recursos financeiros destinados à saúde pública em todo o 

Brasil são insuficientes. Várias propostas de lei para regulamentar os repasses à saúde 

foram colocadas em debate no Congresso Nacional, mas, até hoje, nenhuma foi aprovada 

em definitivo. Um novo imposto sobre movimentação financeira foi criado para custear a 

saúde, a CPMF, no entanto, ele foi usado para melhorar os números da arrecadação 

tributária brasileira e não representou, em nenhum momento, agregação de novos recursos 

à saúde pública no período de sua vigência, até 2007 (CNBB, 2012). 

A Política Nacional do Idoso, instituída pela Lei 8.842/94, regulamentada em 

03/06/96 por meio do Decreto 1.948/96, tem por objetivo assegurar os direitos sociais do 

idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na 

sociedade. Essa política surge num cenário de crise no atendimento da pessoa idosa, 

exigindo uma reformulação em toda estrutura disponível de responsabilidade do governo e 

da sociedade civil (COSTA, 1996). Ela está norteada em cinco princípios: 

1. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os 

direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua 

dignidade, bem-estar e o direito à vida; 

2. O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser 

objetivo de conhecimento e informação para todos; 

3. O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza; 

4. O idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem 

efetivadas através dessa política; 

5. As diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as 

contradições entre o meio rural e o urbano do Brasil deverão ser observadas pelos 

poderes públicos e pela sociedade em geral na aplicação dessa lei.  

A análise dos princípios ora expostos permite-nos afirmar que a lei atende ä moderna 

concepção de Assistência Social como política de direito, o que implica não apenas a 

garantia de uma renda, mas também vínculos relacionais e de pertencimento que 

assegurem mínimos de proteção social, visando à participação, a emancipação, a 

construção da cidadania e de um novo conceito social para a velhice. 



5 

 

A necessidade de discussão e implementação de políticas públicas destinadas ás 

pessoas idosas se torna cada vez mais imperiosa nos países em desenvolvimento, pois 

ainda há grave deficiência quanto a efetivação dos direitos humanos desse surgimento 

populacional. 

Para os idosos garantirem seus direitos ainda será necessária muita luta para que 

eles sejam respeitados e assegurados pelo Estado. O caminho a trilhar é longo, porém, 

como protagonistas e de forma organizada, terão muito mais poder de conquista. 

Os cuidados domiciliares são de grande importância para a manutenção da saúde e 

para tal, será necessário criar núcleos comunitários de cuidadores de idosos, com trabalho 

esclarecedor sobre o processo de envelhecimento através de palestras realizadas também 

nas escolas para que os jovens possam compreender a velhice como um processo natural 

da vida. 

Dentre outras ações devem ser priorizadas, a maneira como o idoso vai reagir ao 

saber que sua doença é terminal; criação de instrumentos para direcionar a questão do 

aconselhamento ä família, pois na realidade, o idoso em fase terminal não deve saber a real 

situação de sua saúde, e, assim pode viver com tranquilidade até o fim dos seus dias. 

 É dever do Estado garantir políticas públicas que atendam os direitos garantidos 

constitucionalmente para a pessoa idosa, de tal forma que, tais políticas, contribuam 

favoravelmente no processo de um envelhecimento saudável. A efetivação das políticas 

públicas devem se dar no âmbito da saúde, da educação, do esporte, do lazer e do 

transporte.  

No Brasil vem crescendo cada vez mais programas que contemplam a efetivação 

das políticas públicas para a pessoa idosa. Isso não significa que os idosos no Brasil, 

tenham de fato acesso aos direitos que lhe são garantidos, como acesso a rede pública de 

saúde. A pessoa idosa tem que enfrentar as mesmas dificuldades como qualquer outro 

cidadão, pois a burocracia acirrada dificulta que a categoria tenha acesso aos programas, 

enfraquecendo desta forma a real efetivação dos mesmos. 

 

1.2. A saúde do idoso como fator fundamental no processo preventivo para um 

envelhecimento saudável 

 

Segundo Neri (2007), a qualidade de vida na velhice é um conceito muito importante, 

pois hoje no Brasil, surge uma nova sensibilidade social para a velhice, quer seja 

considerada como problema ou como desafio para os indivíduos e para a sociedade. No 

entanto, é fundamental levar em consideração os elementos que contribuem para essa nova 

sensibilidade. Primeiro a autora aponta a questão do aumento populacional, em parte por 
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causa do investimento de algumas instituições sociais na divulgação de informações sobre o 

envelhecimento e da criação de oportunidades sociais para os idosos, vistos desta forma 

como um novo mercado. Em segundo lugar, devido as mudanças. Os idosos brasileiros 

levam a vida de forma saudável, são mais produtivos e vivem mais. 

A autora lembra que pesquisas sociológicas, econômicas e epidemiológicas indicam, 

isoladamente, variáveis objetivas tais como, nível de renda, classe social, escolaridade, 

etnia, nacionalidade, gênero, idade e saúde. 

A idade é um indicador fundamental da boa qualidade de vida na velhice.  Para o 

idoso na fase inicial da velhice, com razoáveis condições socioeconômicas, existem boas 

chances de continuidade da atividade e da produtividade; de bom ajustamento físico e 

mental; de reserva de capacidade para novas aprendizagens, boa capacidade para 

administrar as perdas da velhice.  

 

1.3. A pessoa idosa e o ambiente de trabalho 

 

      Segundo Silva Neto (2001), o neoliberalismo, a ética, os valores morais, a cultura, o 

pensamento, o trabalho, a criatura humana e tudo o mais, subordinam-se às exigências da 

economia, sujeitam-se ao sistema em que o ser mais vulnerável, por sua fragilidade física, 

psicológica e social, é o idoso.  

     O mesmo afirma que há discriminação no trabalho e na sociedade, pois virtualmente 

indefeso, ele é massacrado pela crueldade e implacabilidade do modelo neoliberalista, que 

avalia o merecimento das pessoas por seu grau de rentabilidade econômica, marginaliza e 

descarta tudo o que é incapaz de produzir lucro pecuniário. O idoso precisa de tutela 

especial, jurídica, econômica e social, para atenuar e contrabalançar sua posição de 

inferioridade e desigualdade frente à tamanha adversidade.  

O avanço tecnológico, o progresso científico e a globalização, que deveriam ser 

utilizados para poupar o trabalho humano, harmonizar e humanizar o mundo, emprestar 

conforto, acabar com o desemprego e a fome, melhorar o padrão de vida de todos, estão, 

na verdade, paradoxalmente, produzindo concentração de renda, desigualdades, conflitos, 

desemprego, pobreza, enfim, reduzindo tudo e todos a cifras, a meros valores econômicos, 

em evidente prejuízo, principalmente, aos idosos. 

O Estatuto do Idoso, Lei nº. 10.741, de 1º de outubro de 2003, pretende assegurar 

ampla proteção aos nossos idosos, garantindo-lhes condição de vida digna e o exercício 

pleno da cidadania, com prioridade no atendimento junto aos órgãos públicos e privados 

prestadores de serviços à população.  
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Contudo, às empresas e à sociedade em geral pretendem também dar maior 

efetividade aos direitos dos idosos. Por outro lado, os próprios idosos devem ser 

conscientizados da necessidade de cobrar seus direitos dos setores públicos, dos 

empresários e da comunidade, pois só assim se farão ouvir, procurando gozar ao máximo 

as prerrogativas e privilégios que lhes são assegurados por lei, o tempo que ainda lhes 

resta, eles devem desfrutar e extrair o melhor da vida. 

Vivemos numa sociedade em que cada vez mais os interesses econômicos são 

sobrepostos aos interesses dos indivíduos e onde as empresas, cada vez mais ávidas pelos 

lucros, acautelam-se contra pessoas de idade. Os direitos dos trabalhadores idosos, a não 

discriminação, tratamento igualitário, proteção do Estado, a defesa da sua dignidade 

carecem da aplicação e da efetividade das normas que já existem, haja vista que as Leis até 

agora não foram capazes de barrar o tratamento desigual a essa parte da população. 

Para assegurar o direito a uma velhice digna deve-se proporcionar ao idoso a 

oportunidade de trabalho e a manutenção do emprego daqueles que ainda se encontram 

trabalhando. A realidade tem mostrado que, quando as empresas reestruturam seus 

quadros funcionais, os primeiros da lista a serem mandados embora são os trabalhadores 

de faixa etária mais elevada.  

Ao negar ao trabalhador, de maior idade, o direito de ser admitido ou de continuar 

trabalhando, nega-se o reconhecimento dos princípios fundamentais eleitos pela 

Constituição que são: a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III) e os valores sociais 

do trabalho (art. 1º, inciso IV).   

O trabalho faz o ser humano se sentir mais útil e numa sociedade utilitarista esse 

sentimento é muito importante para que cada um reconheça sua finalidade como ser 

humano. Com os idosos não é diferente. 

 

"Existem empresas que têm como política valorizar o trabalhador mais velho. 
Os idosos que se mantêm no trabalho são capazes de reestruturar sua 
hierarquia de metas, sabem evitar envolvimento com altas exigências, 
selecionam aquilo que acreditam ser mais significativo, são mais capazes de 
aprender a racionalizar o uso do tempo e de delegar responsabilidades" (SÉ, 
2004). 

 
  Retirar ou negar o trabalho ao idoso é como impedir que o mesmo sinta-se útil e 

possa dar continuidade na realização de seus sonhos ainda não realizados. Perdido o 

emprego, mudam-se as rotinas, perdem-se os vínculos sociais e, às vezes, o idoso perde 

até o seu próprio referencial como ser social. Viver passa a ser um fardo, um dia-a-dia sem 

perspectivas nem estímulos. Sucessivamente vem a angústia, a depressão e essa série de 

mal-estar psicológico acabam por refletir no físico do indivíduo. 
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Segundo Sé (2004), o fato de os trabalhadores mais velhos serem eficientes em 

muitas atividades que requerem persistência, precisão, experiência, capacidade de solução 

de problemas práticos, pontualidade, assiduidade e cuidado, bem como o fato de se 

mostrarem flexíveis e motivados a enfrentar desafios, desmentem muitos dos estereótipos 

correntes sobre o envelhecimento. 

 Muitos adultos são capazes de adaptar-se às mudanças tecnológicas. A 

permanência de pessoas idosas no trabalho é sinal de que elas são sensíveis ao treino e 

capazes de generalização de novas aprendizagens.  

O envelhecimento e uma velhice bem-sucedidos dependem da continuidade de boas 

condições de saúde, de atividade e de envolvimento na vida pessoal e no trabalho, o que se 

traduz em vida ativa e produtiva, contribuindo para a otimização das competências que se 

tem.  

 Está aumentando a participação dos adultos mais velhos no mercado de trabalho. 

Empresas e organizações devem antecipar às mudanças que ainda estão por vir, para que 

consigam alterações relevantes ao progresso delas próprias e ao bem-estar dos 

trabalhadores. 

  Verifica-se uma gama de projetos e programas sociais que podem e devem ser 

implementados visando dar um conforto maior aos cidadãos de terceira idade. O Brasil é 

pioneiro na área da proteção ao idoso. Precisa-se desenvolver a consciência de que a 

sociedade está envelhecendo e, com maior expectativa de vida, é preciso não apenas 

sobreviver à velhice, mas vivê-la plenamente. 

 

1.4. O processo do envelhecimento da população brasileira 

 

  Rezende (2009), afirma que muitas pessoas idosas são vistas como algo muito feio, 

que deve ficar esquecido e sem movimento, sem vida, estático. No entanto, a pessoa idosa 

muitas vezes chega à velhice sem saber qual rumo tomar, nem o que fazer como se fosse o 

fim de uma longa caminhada. 

 

“A velhice não se constitui um fenômeno homogêneo e a-histórico. A posição 
de classe social torna diferenciada a situação dos idosos, reproduzindo-se, 
nessa faixa etária, as condições de vida que perpassa o cotidiano das 
classes sociais fundamentais". (REZENDE, 2009). 

 

Goldman (2009), explica que no Brasil, desde a República Velha, já é nítida a 

necessidade de enfrentamento da chamada questão social por parte dos organismos 

oficiais. Os idosos de todas as partes do Brasil demonstraram sua força política nas galerias 
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do Congresso, na Praça dos Três Poderes, nas inúmeras passeatas de aposentados e 

pensionistas, dentre outras manifestações públicas. 

A Constituição Brasileira de 1988 consolida e amplia os direitos da população idosa. 

As novas conquistas asseguradas por esse dispositivo legal aos idosos são: pensão por 

morte para viúva e viúvo, entre outros.  

No entanto, a conjuntura marca a correlação de forças e sua análise permite detectar 

formas diferenciadas de poder da população idosa em contexto histórico determinado. É 

fundamental ser levada em consideração a força política dessa classe que vem pouco a 

pouco conquistando seu espaço e se tornado visível com grande relevância na sociedade 

brasileira. 

De acordo com dados da CNBB no Brasil, são muitos os problemas enfrentados 

pelos idosos em seu dia-a-dia, tais como: a perda de contato com a força de trabalho, a 

desvalorização de aposentadorias e pensões, a depressão, o abandono da família, a falta 

de projetos e de atividades de lazer, além do difícil acesso a planos de saúde. 

Ainda de acordo com dados do CNBB, o Brasil, que já foi celebrado como o país 

mais jovem, tem hoje cerca de 13,5 milhões de idosos, que representam 8% de sua 

população. Em 20 anos, o país será o sexto no mundo com maior número de pessoas 

idosas.  

  No contexto do envelhecimento populacional inúmeros fatores se inter-relacionam, 

entre eles os de maior relevância são aqueles ligados à previdência social e à saúde, os 

quais constituem desafios para o Estado, setores produtivos e famílias.  

Levando em consideração as implicações do envelhecimento para a sociedade, o 

Banco Mundial, em 1994, afirmou, através de um documento, que a crescente expectativa 

de vida nos países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil, estava provocando a “crise da 

velhice”, traduzida por uma pressão nos sistemas de previdência social a ponto de pôr em 

risco não somente a segurança econômica dos idosos, mas também o próprio 

desenvolvimento desses países (SIMÕES, 1997).  

 

2.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 São inegáveis os avanços no campo da saúde no Brasil, principalmente, a partir do 

processo de construção do SUS. O modelo de assistência à saúde é marcada pela prática 

médica, que não consegue abarcar todas as necessidades e acaba gerando insatisfação 

nos próprios profissionais de saúde, nos gestores e na população em geral. 
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 O Estatuto do Idoso cria meio e obrigações legais para o melhor cumprimento das 

ações de atenção à saúde dos idosos. Os programas implementados pelo Governo Federal 

voltados ao idoso são: a vacinação; programa de valorização e saúde; mutirão de cirurgia de 

cataratas; distribuição de medicamentos para doenças prevalentes.  

Dos governos estaduais, somente o de Minas Gerais integraliza as ações previstas 

na PNSI. As Políticas direcionadas aos idosos e a atenção dada a esta faixa etária da 

população ainda está muito aquém do necessário, esforços têm sido engendrados pela 

sociedade civil organizada na expectativa de uma rápida e eficiente contrapartida oficial em 

colaboração à iniciativa nacional. 

O grande desafio é trazer para a prática da assistência os avanços legais, 

transformando-os em mudanças efetivas.  Atualmente, vem-se buscando melhorias nas 

práticas de atenção básica, complementando e descentralizando a rede de serviços 

especializados e hospitalares. 

Neste sentido, a distância que existe entre as políticas públicas e os direitos e 

deveres legais devem-se ao fato de que não há uma consolidação de políticas de Estado no 

Brasil e sim, muito mais de planos de governo. A falta de continuidade ao longo do tempo e 

fragilidade do trabalho transdisciplinar, culmina na fragmentação das ações e das políticas 

de saúde. 

Para solucionar tal problemática, deve-se incentivar o diálogo entre os diversos 

campos profissionais e a sociedade como um todo, a inserir o idoso dentro do contexto em 

que vive além de tratar a saúde não somente do caráter prioritário biológico, mas 

reconhecendo o valor deste, principalmente, dos aspectos sociais, culturais e religiosos. 

Os direitos dos idosos assegurados na Constituição de 1988 foram regulamentados 

através da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (Lei nº8. 742/93). Entre os benefícios 

mais importantes proporcionados por esta Lei, constitui-se o Benefício de Prestação 

Continuada, regulamentado em seu artigo 20.  

Este Benefício consiste no repasse de um salário-mínimo mensal, dirigido às 

pessoas idosas e às portadoras de deficiência que não tenham condições de sobrevivência, 

tendo como princípio central de elegibilidade a incapacidade para o trabalho, objetivando a 

universalização dos benefícios, a inclusão social (GOMES, 2002). 

Uma proposta de ação é que as UBS sejam implantadas com toda aparelhagem 

necessária para que a clientela possa realmente usufruir dos benefícios oferecidos, pois 

muitas vezes elas são precárias, tanto de material, como de profissionais competentes para 

que se faça um bom atendimento.  

No entanto, a saúde dos idosos no Brasil encontra-se muito aquém do previsto na 

PNSI e no Estatuto do Idoso. As iniciativas governamentais na implantação de programas 
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específicos ainda estão retraídas, considerando o pequeno espaço de tempo compreendido 

entre a elaboração das Políticas de saúde do idoso e os dias atuais. Na maioria, as 

iniciativas partem do setor não governamental, de forma que as ações são desenvolvidas, a 

princípio, pela sociedade civil organizada.  

O sistema de saúde terá que fazer frente a uma crescente demanda por 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos, sendo ainda necessário estabelecer indicadores 

de saúde capazes de identificar idosos de alto risco de perda funcional e orientar ações 

concentradas de promoção de saúde e de manutenção da capacidade funcional.  

É de fundamental importância que a atenção ao idoso possa se realizar em bases 

interprofissionalismo. No entanto, faz-se necessário que se estimule a formação de 

profissionais treinados, mediante a abertura de disciplinas nas universidades, de residências 

médicas e de linhas de financiamento a pesquisas que identifiquem a área da geriatria e da 

gerontologia em seus mais diversos aspectos. 
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