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A portaria busca “garantir atenção

adequada e digna para a população

idosa brasileira” e estabelece estratégias

para a promoção de saúde. Além disso,

segue a recomendação da OMS a

respeito do envelhecimento saudável e

ativo e está “em consonância com os

princípios e diretrizes do SUS”

Os marcos políticos apresentados

indicam as conquistas no que se refere

ao cuidado da promoção de saúde à

população idosa. A sociedade passou

por mudanças na constituição da sua

população, e a política acompanhou este

processo de transformações e hoje se

encontra mais comprometida com a

promoção do envelhecimento saudável e

ativo e com atenção integral à pessoa

idosa. Mas, mais do que leis que

envolvem este segmento etário, é

preciso também a criação e manutenção

de espaços que estimulem sua

participação social, com estímulos à sua

autonomia e independência, buscando

formas de, dentro das possibilidades,

aumentar sua qualidade de vida, e maior

capacidade de realizar suas funções

cotidianas e de lazer.

A população brasileira tem tido sua

expectativa de vida aumentada, por vários

fatores, e que se relacionam com sua

qualidade de vida. A tendência para as

próximas décadas é de que ela chegue a

80 anos, aproximadamente. Não podemos

nos esquecer, entretanto, que mais do

que só envelhecer, é preciso encontrar

formas de viver positivamente esses anos

adicionais de vida, espaço para atuação

do Estado que deve estar comprometido

com longevidade de qualidade em espaço

digno na sociedade da qual participam.

Em 1994, através da Lei nº 8.842 foi

promulgada a Política Nacional do Idoso,

que tem como principal finalidade:

A saúde do idoso aparece como uma das

principais prioridades em 2006 quando é

publicado o Pacto pela Saúde, na Portaria

nº 399/GM, que indica “Nele, estão

contempladas três dimensões: pela Vida,

em Defesa do SUS e de Gestão”. Neste

mesmo ano, a Política Nacional da Saúde

do Idoso é atualizada pela Portaria n° 2.528,

agora reconhecendo que a população idosa

tem suas especificidades e, para promover

a saúde, é necessário conhecê-las e pautar

ações sobre as mesmas.

(...) assegurar os direitos
sociais do idoso, criando
condições para promover
sua autonomia, integração
e participação efetiva na

sociedade

idosaS A Ú D E  D A  P E S S O A

Ao longo desta edição,

conheceremos um pouco

mais sobre as políticas

públicas para a pessoa idosa

e sua importância



Promoção do envelhecimento

ativo e saudável;

Atenção integral e integrada à

saúde da pessoa idosa;

Estímulo às ações intersetoriais

visando à integralidade da

atenção;

Implantação de serviços de

atenção domiciliar;

O acolhimento preferencial em

unidades de saúde, respeitando o

critério de risco;

Provimento de recursos capazes

de assegurar qualidade da

atenção à saúde da pessoa

idosa;

Diretrizes da Política Nacional de

Saúde da Pessoa Idosa

A Política Nacional de Saúde da Pessoa

Idosa instituída pela Portaria nº 2.528 de

19 de outubro de 2006, busca garantir

atenção adequada e digna para a

população idosa brasileira. Em

consonância com os princípios e diretrizes

do Sistema Único de Saúde – SUS

direciona medidas individuais e coletivas

em todos os níveis de atenção à

saúde.Em seu conteúdo a portaria ressalta

a atenção aos dois pilares da saúde da

pessoa idosa: preservação da autonomia

e da independência funcional dessa

população. Afinal envelhecer com saúde é

um direito de cidadania.

Envelhecer é diferente de
adoecer. O envelhecimento

“normal” (senescência), inclui
eventos fisiólogicos que

ocorrem através do tempo e
que levam a um declínio

funcional, aumentando nossa
vulnerabilidade

P O L Í T I C A  N A C I O N A L  D E

S A Ú D E  D A  P E S S O A  I D O S A

Formação e educação permanente
dos profissionais de saúde do SUS
na área de saúde da pessoa idosa;
Divulgação e informação sobre a
Política Nacional de Saúde da
Pessoa Idosa para profissionais de
saúde, gestores e usuários do
SUS;



Instituído pela Lei 10.741 em outubro de

2003, o Estatuto do Idoso visa a garantia

dos direitos assegurados às pessoas com

idade igual ou superior a 60 anos (art. 1º).

Para tanto, aborda questões familiares, de

saúde, discriminação e violência contra o

idoso e resguarda-as, desse modo.O

estatuto busca, assim, a execução de

princípios e direitos fundamentais à vida

humana. Entre eles, visa, principalmente,

garantia da dignidade humana, princípio

consubstanciado na Constituição Federal em

seu art. 1º, inciso III e consequentemente,

assegurar a existência digna acerca da qual

dispõe o art. 170, CF. Art. 2º O idoso goza

de todos os direitos fundamentais inerentes

à pessoa humana, sem prejuízo da proteção

integral de que trata esta Lei, assegurando-

se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as

oportunidades e facilidades, para

preservação de sua saúde física e mental e

seu aperfeiçoamento moral, intelectual,

espiritual e social, em condições de

liberdade e dignidade.

direito à vida;

direito à saúde;

direito à alimentação;

direito à educação;

direito à cultura;

direito ao esporte;

direito ao lazer;

direito ao trabalho;

direito à cidadania;

direito à liberdade;

direito à dignidade;

direito ao respeito;

direito à convivência familiar

e comunitária.

Direitos do Idoso

Art 3°:
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.

Crimes contra idosos
Entre as medidas previstas pela Lei
10.741/2003 na busca da efetivação
dos direitos dos maiores de 60 anos,
encontra-se a previsão de sanções
àqueles que pratiquem condutas que
obstruem os preceitos contidos no
estatuto.De acordo com o art. 95 do
Estatuto do Idoso, os crimes previstos
na legislação ensejam ação penal
pública incondicionada, ou seja, que
independem de representação da
vítima ou de seu representante. Isto
se justifica em face do dever, da
sociedade e do Estado, na garantia
de um direito fundamental, sobretudo
em face da vulnerabilidade do
indivíduo. Art. 98. Abandonar o idoso
em hospitais, casas de saúde,
entidades de longa permanência, ou
congêneres, ou não prover suas
necessidades básicas, quando
obrigado por lei ou mandado.

E S T A T U T O  D O  I D O S O



Implantação da Caderneta de Saúde

da Pessoa Idosa;

Educação e distribuição do Caderno

de Atenção Básica nº 19 –

Envelhecimento e Saúde da Pessoa

Idosa;

Realização do Curso de Educação à

Distância em Envelhecimento e Saúde

da Pessoa Idosa;

Elaboração do Plano Integrado de

Ações de Proteção à Pessoa Idosa

SUAS-SUS;

Edição e distribuição gratuita do Guia

Prático do Cuidador;

Criação e implantação do Programa

Nacional de Formação de Cuidadores

de Idosos Dependentes na Rede de

Escolas Técnicas do SUS (RET-SUS);

Prevenção e cuidados à osteoporose

e quedas (Portaria 3.212 de 2007);

Ampliação do acesso à consulta no

Programa Olhar Brasil;

Fomento à pesquisa na área de

envelhecimento e saúde da pessoa

idosa;

Implementação do Programa de

Internação Domiciliar (Portaria GM nº

2.529 de 19/10/06);

Fomento ao acesso e uso racional de

medicamentos.

Estratégias da Política Nacional de

Saúde da Pessoa Idosa 

Caderneta de Saúde
da Pessoa Idosa

Caderneta de Saúde da Pessoa

Idosa 

As pesquisas feitas pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE) têm mostrado que a

população idosa no Brasil cresce de

maneira expressiva e contabiliza,

atualmente, 30,2 milhões de pessoas.

No último levantamento da Pesquisa

Nacional por Amostra de Domicílios

Contínua – PNAD Contínua -, foram

registradas mais de 4,8 milhões de

pessoas acima dos 60 anos desde

2012, um aumento de 18% desse

grupo etário.No que diz respeito à

atenção oferecida ao idoso no SUS,

foi criada há 10 anos a Caderneta de

Saúde da Pessoa Idosa como

instrumento estratégico para auxiliar

no manejo da saúde desse grupo

etário. O material permite o registro e

acompanhamento, pelo período de

cinco anos, de informações como

dados pessoais, sociais e familiares,

além das condições de saúde do

idoso e seus hábitos de vida.Para

orientar gestores, profissionais de

saúde, familiares e cuidadores a

utilizar corretamente a caderneta, foi

lançado um manual que explica passo

a passo cada uma das etapas de

identificação, avaliação, acompanha-

mento e preenchimento das fichas de

espelho. Desde as perguntas sociais,

que tratam sobre o tipo de residência

do idoso, acesso fácil a farmácias, se

recebe aposentadoria e convive

diariamente com amigos e familiares,

até questionamentos de saúde sobre

presença de doenças crônicas,

quedas e cirurgias são explicadas

passo a passo no manual.



Abordagem familiar e manejo das fragilidades e da rede de apoio
Ações Estratégicas para Saúde da Pessoa Idosa
Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa
Caderneta da Pessoa Idosa
Condições Clínicas e Agravos à Saúde Frequentes em pessoas Idosas
Envelhecimento da População Brasileira

A Fundação Oswaldo Cruz, através da plataforma UNASUS, oferece uma
série de cursos sobre a Saúde da População Idosa.
Todos ofertados de forma online e gratuita.

Disponível em: unasus.gov.br

Estudantes e Profissionais da Saúde



Como disse Arnaldo Antunes na epígrafe
acima, nada é mais moderno que
envelhecer.  Por isso, para dar início a este
editorial, considero importante pensarmos
um pouco sobre o que chamamos de velhice
na contemporaneidade. Ana Amélia
Camarano (2008) mostra que a velhice
envolve um espectro de 30 anos em termos
etários, já Johannes Doll et al. (2015) chama
atenção para o fato de que o que chamamos
de velhice constitui, hoje, a maior etapa
etária do ciclo de vida. Se tomarmos como
referência o critério legal, no Brasil, é
considerada idosa a pessoa que atingiu 60
anos de idade. Estudos sobre expectativa
de vida, como o último Censo, apontam que
a geração que hoje está na faixa etária dos
30 anos poderá viver até os 100 anos, o
que, conforme Doll et al., abre um espaço
de vida de pelo menos 40 anos sobre o qual
temos que pensar quando falarmos em
.

Por práticas de Saúde do Idoso
críticas e reflexivas

Luiz Fernando Alvarenga

Fisioterapeuta formado pela UFSM. Mestre e
Doutor em Educação pela UFRGS. Professor na
área de Saúde Coletiva e coordenador do curso
de Fisioterapia da UFRGS. Professor do
Programa de Pós-Graduação Mestrado
Profissional em Ensino na Saúde da Faculdade
de Medicina de UFRGS. Tutor e docente na
Residência Multiprofissional e em Área da
Saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer
A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer

Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer
Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer...

(Envelhecer – Arnaldo Antunes)

em velhice. Essas informações mostram
que, além de envolver uma
heterogeneidade de pessoas, aquilo que
se nomeia de velhice também está em
constante variação quanto a quem está,
pode ou é classificado dentro dessa fase
ou, especialmente, quando ela começa.
Na construção histórica dos
entendimentos sobre
velhice/envelhecimento, aponto que a
contemporaneidade abriga velhos/as,
idosas/as, sujeitos da terceira, quarta,
melhor e maior idade, com todas as
significações representações, identidades
e, em consequência, diferentes posições
de sujeito que esses processos culturais
classificatórios produzem e fazem
circular.
Dessa multiplicidade de possibilidades de
nomear e significar a velhice em tempos
contemporâneos, acho importante marcar



dois aspectos que considero relevantes

pensar e problematizar, especialmente

quando penamos em articular saúde e

envelhecimento: o envelhecer bem e as

principais áreas do conhecimento que falam

sobre esse processo, centradas na

produção de um envelhecimento ativo e

saudável produzem efeitos nos sujeitos e

nas práticas sociais e, os corpos que melhor

envelhecem na nossa cultura são aqueles

que conseguem se manter mais tempo

próximos de representações de corpos

jovens, ou seja, envelhecer de forma

aceitável e recomendável está associado a

manter-se jovem.

A partir das considerações anteriores,

provoco pensar que precisamos ter uma

visão crítica e reflexiva sobre o processo de

envelhecimento. As práticas de saúde e

cuidado são estruturadas com base em

entendimentos sobre o que pensamos sobre

esses dois temas. Assim, considero

importante pensar saúde e envelhecimento

para além do corpo jovem e da estética e

valorizar marcas, histórias de vida, limites e

possibilidades que idosos/as carregam

consigo.

Os discursos da saúde precisam/podem

romper ideias de que melhor envelhece é

quem

se mais tempo mantém o corpo e o

espírito/alma jovens. Precisamos aprender a

ver a múltiplas formas de envelhecer e como

isso implica na saúde das pessoas idosas.

Aliás, idosos/as que todos nós somos ou

seremos. Corpos marcados pelo tempo,

pela vida e pelas experiências, apresentam

muitos limites, adoecimentos, fragilidades

que precisam ser cuidados, mas também,

possuem potencialidades e vontades que

muitas vezes são menosprezados pelos

profissionais da saúde, em especial. As

práticas de promoção da saúde precisam

produzir corpos e mentes velhos/as como

são pessoas que os carregam. Mas essa

.

 velhice deve ser sinônimo de qualidade,

de respeito, de funcionalidade, de

bagagem, de história. 

Práticas de saúde de e para idosos

precisam cada vez mais levar em conta

multiplicidade de possibilidades de se

viver o envelhecimento na

contemporaneidade e que este é um

processo e não simplesmente uma fase

da vida. Envelhecer bem é uma arte e um

aprendizado, no qual profissionais da

saúde ocupam um lugar fundamental e,

com isso, uma responsabilidade muito

grande também.

Se a pretensão de dar receitas ou

orientações, indico que um dos melhores

caminhos para dar conta disso é pensar

criticamente sobre este processo, tentar

entender suas complexidades e as

pessoas que habitam este universo.

Pessoas que não são únicas e

padronizadas que possuem e carregam

marcas de vida, de gênero, de

sexualidade, de etnia, de classe, de

geração, entre tantas outras. Precisamos

construir práticas de saúde e de cuidado

que ajudem as pessoas a viverem mais e

melhor, mas mais do que isso, a

envelhecerem mais e melhores.

Referências:

CAMARANO, Ana Amélia. Mulher idosa:

suporte familiar ou agente de mudança?

Estudos avançados, São Paulo, v. 17, n.

49, p. 35-63, set./dez. 2008.

DOLL, Johannes; RAMOS, Anne

Carolina; BUAES, Caroline Stumpf

Apresentação - Educação e

Envelhecimento. Educação e Realidade,

Porto Alegre, vol.40, no.1, p.9-15, 2015.



Mês dedicado a conscientização sobre a Saúde do Homem

azul

Idade acima de 50 anos

Pai ou irmão com câncer de

próstata antes dos 60 anos

Obesidade

Exposição a certos compostos

químicos como arsênio e aminas

aromáticas (risco aumentado para

trabalhadores da indústria

metalúrguca, agrícula, química e

mecâninca)

Fatores de risco

dificuldade de urinar;
 necessidade de urinar mais
vezes ao dia.

SINAIS E SINTOMAS

O câncer de próstata costuma ser

silencioso, os sintomas leves podem

ser confundidos com o aumento

benigno da próstata. Os mais

comuns são:

Saúde integral

Também é importante se atentar

para outras doenças como:

hipertensão, diabetes, doenças

cardíacas, infecções sexualmente

transmissíveis, bem como a saúde

mental.

Faça consultas regulares na
Estratégia de Saúde da Família
mais próxima.

Quanto mais cedo o diagnósitico,
mais eficaz é o tratamento e as

chances de cura são altas.
AO NOTAR QUALQUER SINTOMA,

PROCURE SEU MÉDICO!

A campanha tem como objetivo

incentivar a procura pelos serviços de

saúde pela parte dos homens, que na

maioria das vezes, não atenta para a

sua saúde de forma integral, seja por

desinformação ou vergonha de

buscar atendimento.

N O V E M B R O

Além disto, a campanha dá maior

enfâse na prevenção e combate ao

câncer de próstata.
O câncer de próstata é o segundo

mais comum em homens e tem

prevalência em homens com idade

superiorior a 50 anos.

MAIS INFORMAÇÕES: 16°
EDIÇÃO DO COMUNICA PISC. 

Disponível em nosso site



A campanha tem como objetivo

promover ações de conscientização

sobre a prematuridade.

Segundo dados da Organização Mundial

de Saúde (OMS), a prematuridade -

nascimento antes de 37 semanas de

gestação - é a primeira causa de

mortalidade infantil em todo o mundo.

Segundo dados da UNICEF e do

Ministério da Saúde, 11,7% de todos os

partos realizados no país são

prematuros. Esse percentual coloca o

Brasil na 10ª posição entre os países

onde mais nascem crianças prematuras,

contabilizando aproximadamente 300 mil

nascidos prematuros todos os anos.

(GOV.BR)

Al imentação saudável  

Prát ica de at iv idades f ís icas

Evi tar  abuso de álcool  e tabaco

Evi tar  exposição a agentes

cancerígenos

Real izar exames prevent ivos 

Prevenção
A prevenção pr imária tem como

objet ivo impedir  o desenvolv imento

do câncer,  através da adoção de

hábi tos mais saudáveis,  como: 

Tratamento
O tratamento para ao câncer

dependerá do estágio em que a

doença se encontra.  Ele pode ser

real izado através de cirurgia,

quimioterapia,  radioterapia ou

transplante de medula óssea.

Quanto mais cedo o diagnóst ico,

mais cedo o t ratamento terá iníc io,

aumentando consideravelmente as

suas taxas de sucesso. 

O U T R A S  C A M P A N H A S  D O  M Ê S  D E

N O V E M B R O

NOVEMBRO ROXO 
 Mês de conscientização sobre a

prematuridade

Um pré natal adequado é
capaz de minimizar os riscos
da prematuridade. Além de

identificar doenças que
podem acometer mãe e bebê.

27 DE NOVEMBRO
Dia Nacional de Combate

ao Câncer
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