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RESUMO

Estudos mostram o rápido crescimento da população idosa em todo o mundo. As
estimativas para os próximos 20 anos indicam que a população idosa brasileira
poderá exceder 30 milhões de pessoas chegando a representar quase 13% da
população, sendo a sexta população mundial em número absoluto de idosos em
2030.
O estudo do IBGE(2000) mostra que existem quatro situações familiares com a
presença de idosos: os que vivem sozinhos, os que moram com o cônjuge, aqueles
que residem, além do marido ou mulher, com filhos e parentes, e os que vivem sem
o cônjuge, mas com filhos e parentes.
Sem dúvida os grandes desafios para a moradia do idoso se mostram presentes a
partir do momento em que ele apresenta debilidade de saúde que demanda
atendimento e assistência médica. Isto se potencializa quando essa debilidade de
saúde está associada ao baixo poder aquisitivo.
Assim, esta dissertação se propõe a identificar e salientar a importância em tratar o
idoso de acordo com as suas individualidades e necessidades, resgatando os
programas e projetos de assistência ao idoso em sua própria residência e em
ambientes onde a interação social seja mantida com o objetivo de resgatar,
preservar a identidade e promover o relacionamento dos idosos em sociedade.
Identifica-se a conveniência de ampliar as alianças entre o poder público, a iniciativa
privada e organizações não governamentais, na perspectiva de aperfeiçoamento e
ampliação do leque de alternativas de atendimento ao idoso. Finalmente, os estudos
realizados mostram as diversas maneiras como os países estão lidando com o fato
de envelhecer e poder continuar vivendo em sua própria habitação, e como o Brasil
está lidando com este novo cenário.

Palavras-chave: idoso, políticas públicas, habitação, assistência domiciliar

6

ABSTRACT

Studies show the rapid growth of the elderly population in the world. Estimates for the
next 20 years indicate that the Brazilian elderly population could exceed 30 million
people coming to represent almost 13% of the population and it will be the sixth world
population in absolute number of elderly in 2030.
The study of the IBGE (2000) shows that there are four families´situations with the
presence of older people: those living alone, living with the spouse, who reside,
besides the husband or wife, children and relatives, and those living without the
spouse, but with children and relatives.
Undoubtedly the major challenges for the housing of the elderly are placed from the
time when he presents weakness of health that demand care and medical care, this
is worst when this weakness health is linked to low purchasing power.
Therefore, this dissertation is proposed to identify and emphasize the importance in
treating the elderly, according to their personalities and needs, rescuing the programs
and projects of assistance to the elderly in his own house and in environments where
social interaction is maintained with the objective to redeem the identity and promote
the relationship of the elderly in society.
Identifies up the desirability of expanding the alliances between the public, private
initiative and non-governmental organisations, the prospect of improvement and
expansion of the range of alternatives for care to the elderly. Finally, the studies show
the various ways how countries are dealing with the fact of aging and to continue
living in their own housing, and how Brazil is dealing with this new scenario.

Keywords: seniors, public politician, housing, home care
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Considerações iniciais

“As qualidades atribuídas aos velhos, que vão definir o seu perfil identitário são
estigmatizados e são uma produção ideológica da sociedade. Os velhos conhecem e também
partilham dessa ideologia que, entretanto, define o velho em geral, mas não em particular. Dessa
forma, se o “velho” não sou “eu”, o velho é o “outro”. As diferenças, as qualidades pessoais são,
então, levantadas e apresentadas para definir uma identidade pessoal que se contrapõe à categoria
genérica de velho.” Elizabeth Mercadante, 1997

Em 1999 foi celebrado o Ano Internacional do Idoso, onde o conceito de uma
sociedade para todas as idades foi utilizado como tema, tendo quatro dimensões
essenciais: (1) o desenvolvimento individual durante toda a vida; (2) relações entre
várias gerações; (3) relação mútua entre envelhecimento da população e
desenvolvimento; e a (4) situação dos idosos.
No século XX produziu-se uma revolução da longevidade, pelo avanço da
medicina e dos sistemas públicos de saúde, da era tecnológica e praticidade da vida
diária. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa
média de vida do brasileiro em 1990 era de 66 anos; em 2000 esse índice aumentou
para 68,6 anos e em dezembro de 2004, apresentou a esperança de vida ao nascer
de 71,3 anos em média, projetando um incremento mundial da proporção do grupo
de população definido como pessoas idosas para 15% em 2025.
De acordo com as previsões da Organização Mundial da Saúde, o percentual
de pessoas de 60 e acima de 60 anos em todo o mundo duplicar-se-á e passará de
10%(2000) para 21%(2050); o envelhecimento da população passará a ser uma
questão de importância primordial nos países desenvolvidos1 que, de acordo com
projeções, envelhecerão rapidamente na primeira metade do século XXI. Estes
países situam-se na Europa, América do Norte, Oceania e, de forma menos
homogênea, na Ásia.

1

Um país desenvolvido que tem um PIB per capita superior, possui um índice de desenvolvimento
humano (IDH) elevado.
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Há melhores condições de vida da população em países desenvolvidos isto é
visível, principalmente no que diz respeito a uma melhor distribuição de renda, os
impostos cobrados são direcionados à construção de escolas, habitações, estradas,
hospitais, programas de saúde e aposentadorias mais justas.
Estudo divulgado pelo IBGE, feito a partir dos censos de 1991 e de 2000,
mostra que na década passada, no Brasil, aumentou em 47,5% o número de idosos
chefes de família, sendo 4,3 milhões em 1991 e 6,4 milhões em 2000.
Na conjuntura atual, o idoso sofre uma situação muitas vezes inversa ao que
era “padrão” em outras décadas. A família retorna à residência de infância ao invés
do contrário, onde o idoso era recebido na casa de seus filhos devido a debilidade
da saúde e a necessidade de acompanhamento. De acordo com Fátima Teixeira2,
em seu artigo publicado na revista da terceira idade, a interação entre gerações leva
em consideração a dependência material dos filhos e a dependência emocional dos
pais idosos, fruto de uma ordem familiar estabelecida pelo meio em que vivemos.
A questão da moradia do idoso é fator preponderante e, conforme relatado
por DOLCI(2004), os idosos viverem com filhos e outros parentes é uma espécie de
estratégia de sobrevivência das famílias brasileiras. Isto devido à saturação do
mercado de trabalho e a queda do poder aquisitivo da população colocando os
idosos como a salvação de boa parte das famílias brasileiras. O dinheiro das
aposentadorias e pensões se torna a principal fonte de renda das famílias que têm
entre seus membros pessoas idosas. Na Grande São Paulo, em 61,4% dos lares
com pessoas que têm 60 anos ou mais de idade, a responsabilidade sobre a casa
fica por conta dos idosos, de acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) de 2000.
Segundo ROLLA (1980) a família é criação do ser humano que dá resposta
ao desejo de ter um grupo de pessoas que atuem sobre interesses comuns e com
desenvolvimento afetivo, em que os afetos sejam recíprocos, para obter soluções
para os problemas do ciclo vital. A família, então, é a chave da sociedade, o
elemento básico. Não como lugar, mas sim como relação. Não basta viver juntos
mas manter a relação profunda de família de plena reciprocidade entre os sexos e
entre as gerações. Os pequenos ou grandes conflitos são importantes para o
2

Artigo escrito no ano de 2000, para a revista virtual: http://www.partes.com.br/terceira_idade08.html
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desenvolvimento do ser humano, porque o ensinam a conviver ou a intercambiar
com os outros.
Estudo feito por LEITE, PERLINI e FURINI (2003), evidencia que, muitas
vezes, a família não se encontra adequadamente estruturada para assumir o papel
de “cuidadora” do idoso. As limitações apontadas pelos familiares são de ordem
pessoal, financeira e social. Dentre as alterações que conduzem o idoso à
dependência destacam-se aquelas relacionadas ao adoecimento, as quais por suas
características de cronicidade geram situações que necessitam da presença de
outrem por longos períodos, sendo, nestas ocasiões, a família a principal fonte de
cuidados ou então os idosos são encaminhados para instituições que providenciem
o devido atendimento clínico.
Sem dúvida os grandes desafios para a moradia do idoso estão colocados a
partir do momento em que ele apresenta debilidade de saúde que demanda
atendimento e assistência médica de maior porte. Este desafio se potencializa
quando essa debilidade de saúde está associada ao baixo poder aquisitivo.
Em linhas gerais, pode-se agrupar a condição de moradia do idoso de acordo
com o seguinte quadro.
Quadro 1 – Relação entre a Condição dos Idosos e as opções de moradia
GRUPO DE IDOSOS

OPÇÃO DE MORADIA

Independentes

Morar sozinho
Residir com o cônjuge ou companheiro

Independência Assistida

Residir com filhos ou parentes
Residir com pessoas sem laço familiar

Dependentes

Residir em uma instituição

A opção de moradia pode variar, como foi comentado no quadro anterior,
dependendo do estado de saúde em que o idoso se encontra e a possibilidade de
escolha de sua moradia, que em muitos casos, não se trata somente de questão de
escolha, mas de situação financeira que não propicia o poder de optar, e sim de
aceitar o que está sendo oferecido.
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Em uma entrevista à revista Ciência e Idade, Oscar dell Pozzo, comenta que
a maioria das pessoas idosas que são portadoras de deficiências, prefere
permanecer em suas casas, cuidados por familiares, cuidadores informais ou
formais dos serviços de saúde e assistência social, fato este cada vez mais comum
em nossa sociedade.
Nos últimos 20 anos, houve uma queda acentuada nas taxas de deficiências
por faixa de idade nos Estados Unidos, Inglaterra e Suécia, isto porque o poder
público investiu significativamente na prevenção (evitando as complicações das
moléstias crônicas-degenerativas), com a reabilitação dos portadores de deficiências
específicas (aparelhos auditivos, alarmes, andadores, cadeiras de rodas, adaptação
das residências e das cidades, procedimentos fisioterápicos, próteses e órteses, e
similares), além de se providenciar uma assistência domiciliar ativa e afetiva, por
equipe multi-profissional e familiar.
Em se tratando do idoso, a casa inclui o significado das conquistas e das
memórias afetivas construídas ao longo de toda uma vida. Aparta-los desse
pequeno santuário de recordações é um fator altamente prejudicial para um, muitas
vezes, frágil equilíbrio físico e “podem desencadear situações traumáticas e
favorecer a desorganização do funcionamento mental e psicológico”

3

. A

permanência do idoso em sua moradia é, portanto, indicada por todos os
especialistas no assunto como um fator de saúde, mesmo para aqueles que
apresentam dificuldades para a realização de algumas ou de muitas atividades da
vida diária. “Na velhice, observa-se uma construção maior ou menor do espaço
social que fica restrito, muitas vezes, ao domicílio. (...) Para muitos idosos, o espaço
social acaba sendo tudo o que possuem, sendo importante destacar os laços
estabelecidos com os objetos, pessoas e o ambiente para a manutenção do seu
equilíbrio e de sua própria identidade.”4

3

PAPALEO Fº, Mateus. Atendendo o Idoso em seu domicílio. Artigo publicado pelo Serviço de
Assistência Domiciliária da Clínica Geronto-geriátrica do Hospital do Servidor Público Municipal,
Prefeitura Municipal de São Paulo.
4
Associação Brasileira de Normas Técnicas. Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a
edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos – NBR 9050/94. Rio de Janeiro: ABNT/Fundo
Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, 1994. 59 págs.
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1.2 Contexto do problema

Percebe-se que o que está em jogo na velhice é a autonomia e a identidade
da pessoa, ou seja, sua capacidade de determinar e executar sua própria vontade.
Ao mesmo tempo, a capacidade funcional surge como um novo paradigma de
saúde, particularmente importante para o idoso.
Como as doenças e limitações advindas com a idade são inevitáveis, alguns
fatores tornam-se preponderantes para a manutenção do idoso em sua própria
residência, como a adequação da moradia e o serviço de atendimento terapêutico
domiciliar, o que auxiliará no desempenho de suas tarefas e a preservação do
ambiente familiar comum.
A terceira idade é o grupo etário que mais apresenta disparidades entre os
indivíduos que o compõe, pois reúne pessoas com vinte, até trinta anos de diferença
de idade. A diversidade neste grupo é maior do que em qualquer outro, por ser a
fase em que muitas alterações ocorrem no organismo humano e o envelhecimento
não é um fenômeno linear nem, tampouco, padrão.
Do ponto de vista da “dependência” da população idosa, dois fatores são
importantes: (1) as condições de saúde e autonomia funcional e (2)renda no caso de
perda da capacidade laboral5. Essa dependência tanto pode ser minimizada por
políticas sociais como acentuada por fatores externos. A perda da capacidade
laboral pode ser compensada pelas políticas de Seguridade Social. Entretanto, os
idosos sofrem com os paradigmas negativos como discriminação no local de
trabalho, aposentadoria compulsória, falta de um meio ambiente adequado etc. Isto
é denominado por Lloyd-Sherlock (2004) de “dependência socialmente construída”.
Pode-se afirmar que do contingente idoso, parte apresenta taxas elevadas de
vulnerabilidade e dependência e parte desempenha papel importante na família e na
sociedade, formando assim, num mesmo segmento, pessoas em situação de
dependência e de provedores. A família tem unido os dois grupos, como uma das
principais instituições de suporte social e econômico.

5

Citado por Lloyd-Sherlock (2004)
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Um dado demográfico importante e que ainda não tem sido devidamente
observado e considerado na formulação de políticas públicas é aquele que nos
informa sobre o crescimento, ainda mais exuberante, da população dos “muito
velhos”, ou seja, composta por pessoas com mais de 80 anos de idade. Na tabela 1,
abaixo, verificamos a taxa de crescimento da população idosa.

Tabela 1 – Taxa de Crescimento da População Idosa observada e projetada por
idade(%)
Idade 1940/50 1950/60 1960/70 1970/80 1980/90 1990/2000 2000/2010 2010/2020
603,2
4,1
2,5
3,2
3,7
2,6
3,2
3,7
64
653,0
4,3
4,4
5,2
2,9
2,8
2,6
4,3
69
702,5
4,5
3,7
5,0
3,3
4,1
3,0
3,7
74
752,6
4,5
3,8
7,1
4,1
3,6
4,0
3,4
79
80+
2,1
3,4
5,2
2,0
6,0
5,4
5,8
6,0
Fonte: IBGE/Censos Demográficos de 1980,1991 e 2000; Ministério da Saúde. Projeções IPEA.

Analisando o quadro acima, percebe-se que a proporção da população “muito
velha”, ou seja, a de 80 anos e mais, está aumentando, alterando a composição
etária dentro do próprio grupo, ou seja, a população considerada idosa também está
envelhecendo (Camarano, Kanso e Mello, 2004). Isto leva a heterogeneidade deste
segmento, pois sem dúvida, para essa geração o maior desafio é representado
pelas perdas físicas e cognitivas que se avolumam.
Um elemento chave para a formulação de políticas passa a ser então a
diferenciação entre as capacidades e incapacidades internas do segmento
populacional idoso e as restrições externas.
As denominações terceira e quarta idade sobrepõem-se aos rótulos velhiceinicial/jovem-idoso e velhice avançada/velho-velho, introduzidos por Neugarten
(1974) e pelo historiador Laslett (1991). Neugarten e Laslett foram pioneiros na
proposição da idéia que existem múltiplas velhices. De modo geral, existem dois
modos de definir a terceira e quarta idade. O primeiro é baseado em parâmetros
populacionais e o segundo em parâmetros pessoais.
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Segundo DEBERT (2004), “neste sentido novos recortes são propostos:
jovens idosos (65-75 anos); idosos-idosos (acima de 75 anos); ou ainda, idosos mais
idosos (com mais de 85 anos),dariam ao envelhecimento recortes diferenciadores
mais significativos”. Lembrando que a utilização de indicadores definiria o nível de
independência dos indivíduos.
A preocupação com algum dimensionamento das capacidades dos indivíduos
idosos e de como elas variam deve nortear a análise das suas condições de vida. A
heterogeneidade da população idosa, como conseqüência das diferenças nas suas
trajetórias de vida, deve ser levada em consideração na elaboração e
implementação de políticas públicas para o segmento.
Envelhecer é uma condição normal da vida desde o nascimento, todavia,
envelhecer com qualidade de vida é um dos fatores fundamentais no decorrer desta
caminhada, sendo então, a preocupação com a moradia uma contribuição para o
bem estar do indivíduo. A moradia estável permite a localização do idoso em seu
espaço e manutenção de sua identidade.
“(...)o ambiente físico faz parte da vida das pessoas e, por isso, existe uma
relação muito forte entre o ambiente e o comportamento humano” (MOLESKY,
1978,p.107) . Quando alguma limitação física se instala na vida dos idosos, aparece
a necessidade de ajuda para o desempenho das atividades diárias e muitas vezes
até mesmo a modificação/adaptação arquitetônica da residência. Caso isto não seja
possível, a mudança do idoso de residência torna-se necessária, ou para outro local
ou para uma residência assistida, o que acaba provocando na pessoa idosa uma
ruptura de sua própria identidade e memórias construídas ao longo dos anos, o que
pode provocar um quadro de depressão, piora na saúde física e mental, entre outros
problemas.
O IPEA6 publicou em julho de 2007 um estudo cujo objetivo era analisar as
condições de geração e renda dos idosos latinos-americanos e procurar inferir
sobre as perspectivas futuras. Foram selecionados seis países da região: Argentina,
Brasil, Bolívia, Costa Rica, México e Peru, de acordo com o seu grau de
envelhecimento.

6

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas
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Os resultados apontam que as principais fontes de renda da população idosa
são: a seguridade social e o trabalho. O quadro traçado por este estudo mostrou a
importância dos benefícios sociais na renda dos idosos e seu impacto na redução da
pobreza de suas famílias.
Neste mesmo documento, constata-se que na cidade de São Paulo
encontrou-se a mais elevada proporção dos que faziam aportes financeiros a seus
familiares, muito embora o número de recebedores7 seja mais elevado que a de
prestadores.
A pesquisa do IPEA também revela que muitos idosos preferem viver sem a
família para garantir a segurança e cuidados médicos constantes, usando a sua
remuneração para pagar o atendimento independente da família.
Analisando desta forma, as pessoas idosas deveriam ter o direito a continuar
em sua residência, entretanto, orientadas a saber que as políticas públicas lhes
estão sendo favoráveis pois patrocinam as modificações necessárias em suas
residências para que haja um acolhimento maior para a sua perda de mobilidade e
também ao seu atendimento domiciliar, assegurando suas atividades diárias
básicas, saúde e bem estar.
A institucionalização se baseia na categoria dos idosos e cuidados
dispensados. O custo/residente obtém-se, atentando que, quanto mais fragilizado,
maior o número de atendentes requerido e, conseqüentemente, mais despesas para
a instituição, que deverão ser repassados para o Estado quando o idoso e/ou sua
família não tiverem condições financeiras. Esses custos para o Estado, que têm se
elevado face ao crescente número de idosos na população, induziram a proposição
de políticas públicas voltadas para a manutenção de idosos em suas próprias
residências em alguns países, como Espanha, Portugal, Inglaterra, Escandinávia,
entre outros.8
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2004), intervenções
envolvendo visitação domiciliar ou assistência domiciliar para idosos, inclui vasta

7

Recebedores são os idosos que provem de alguma renda, seja por meio de pensões ou
aposentadorias, enquanto que os receptores são os que ficam subordinados a benfeitoria da família
ou do Estado.
8
Informações do relatório: Qual a eficácia dos programas de visitação ou assistência domiciliar? da
World Health Organization (Junho/2004)
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gama de serviços com diferentes propósitos, podendo ser classificados em cinco
tipos: prevenção-promoção, terapêutico, reabilitação, longa duração e paliativo.
Assim, esta dissertação se propõe a identificar e salientar a importância em
tratar o idoso de acordo com as suas individualidades e necessidades, resgatando
os programas e projetos de assistência, mantendo-o em sua própria residência ou
em ambientes onde a interação social se propões a resgatar, preservar sua
identidade e promover o relacionamento em sociedade.

1.3 Objetivos da dissertação

Geral
Contribuir para o aperfeiçoamento das políticas públicas para as habitações
de idosos.

Específicos
A - Identificar e analisar as políticas públicas aplicadas à habitação para
idosos visando a formulação de uma matriz de atuação de acordo com a realidade
deste segmento da população
B - Analisar as iniciativas dirigidas para a habitação do idoso desenvolvidas
no município de São Paulo
C - Identificar insuficiências das políticas públicas para a habitação de idosos
D - Prover recomendações para as políticas públicas para a habitação de
idosos, com o caráter de manutenção do idoso em sua própria residência pelo
máximo de tempo possível
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1.4 Métodos de pesquisa

Os procedimentos metodológicos desta pesquisa incluíram investigação sobre
a gerontologia e as políticas públicas voltadas para a habitação e atendimento de
idosos, definindo as estratégias para a formulação do projeto de pesquisa e posterior
escrita da dissertação.
O quadro de referências baseia-se em levantamentos de políticas públicas
municipais, estaduais e federais, com posterior comparação no campo internacional,
em manuais específicos para a terceira idade, assim como a visão antropológica
para com os idosos. O procedimento metodológico incluiu as seguintes etapas:
Constituição de um quadro teórico-conceitual, com investigação bibliográfica
nas diversas áreas abrangidas pela pesquisa;
Pesquisa documental, para conhecimento da conjuntura do idoso no Brasil e
no mundo;
Pesquisa bibliográfica e participação em cursos, congressos e seminários;
•

Estudo da legislação brasileira, principalmente da lei n°10.741/03 (Estatuto
do Idoso) e sua correlação com as políticas públicas adotadas em âmbito
estadual e municipal

•

Contatos diretos, constituídos de levantamento de campo, por meio de
questionários e entrevistas com:
o presidente do Conselho Municipal do Idoso de São Paulo
o presidente do Grupo de Assistência a Moradia do Idoso (Garmic),
Sra.Olga Luisa Leon de Quiroga
o assistente social do departamento de assistência ao idoso da
Prefeitura de São Paulo, Sra. Marilia Anselmo Viana da Silva Berzins
o idosos moradores das instituições que recebem suporte da prefeitura
municipal de São Paulo (repúblicas, conjunto habitacional e abrigo), no
mínimo três de cada instituição, para identificação de seus anseios e
expectativas;
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•

Comparação entre estudos realizados na América Latina e em alguns
países europeus, sobre a manutenção do idoso em sua própria residência,
além da necessidade de interação social do grupo de idosos com as
demais faixas etárias;

•

Avaliação dos dados obtidos em campo, em conjunto com os dados
teóricos pertinentes;
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2 O IDOSO E O CONTEXTO SOCIAL

2.1 Conceituação de idoso

“Não é o avanço da idade que marca as etapas mais significativas da vida; a
velhice é, antes, um processo contínuo de reconstrução.” Guita Grin Debert, 2004

De acordo com a lei n°10.741 de 01 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso),
no artigo 1° - É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos
assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta anos). O
estatuto baseia seus princípios na Lei Federal Brasileira de n°8.842/94, que versa
sobre a Política Nacional do Idoso. Em seu artigo 2°, considera idosa a pessoa
maior de sessenta anos de idade.
“Terceira Idade” foi uma expressão cunhada pela Organização Mundial de
Saúde (OMS), em 1957, para referir-se respeitosamente às pessoas com mais de
sessenta anos. Na Assembléia Mundial sobre Envelhecimento, realizada pela
Organização das Nações Unidas (ONU) em Viena, em 1982, estabeleceu-se
sessenta anos como idade de início da terceira idade nos países em
desenvolvimento e sessenta e cinco anos nos países desenvolvidos, fazendo
referência direta à expectativa de vida das regiões e à vida de aposentadoria.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), seguindo as
recomendações da OMS, considera idosa a população com sessenta anos ou mais
e a Constituição Federal Brasileira, no art.202, parágrafo II, que estabelece a idade
mínima para o benefício de aposentadoria, define: “...sessenta e cinco anos de
idade, se homem, e sessenta anos, se mulher”.
Do ponto de vista antropológico, segundo Maria Cecília Minayo, o primeiro
aspecto a observar é que “velho” não constitui uma categoria de análise. Embora
seja cômodo definir uma massa humana de 17 milhões de pessoas9 de forma
homogênea, ao assim fazê-lo, perdemos a complexidade e individualidade desse
grupo e a substituímos por estereótipos. Algumas diferenciações internas da
9

Previsões para 2010 de acordo com as Organização das Nações Unidas(2004).
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população idosa coincidem com as da população em geral. Outras são específicas.
Por exemplo, é absolutamente diferente envelhecer no campo ou na cidade; em
família rica ou pobre; ser homem ou mulher; ter tido um emprego e se aposentar ou
ter vivido apenas em atividades do lar ou informais e viver de forma dependente.
Como para a população em geral as categorias mais estruturadas da forma
de envelhecer são a classe social, o gênero, a atividade social (emprego, trabalho) e
a sociabilidade familiar, comunitária ou até religiosa, percebe-se que os idosos com
menor poder aquisitivo são mais suscetíveis a problemas de saúde, dependência e
expostos a maior sofrimento, como vivências de abandono, maus-tratos,
negligências e internação em asilos públicos.
De acordo com Guita Grin Debert(2004) em sua pesquisa com idosos
institucionalizados, percebe-se que a velhice não está vinculada à idade, mas à
perda de autonomia, conclusão a que chegou por suas entrevistas com mulheres de
70 anos ou mais, que consideravam a velhice como um problema de outros que se
comportavam como velhos, mesmo que com menos idade.
Cronologicamente observamos que a vida, desde a infância, adolescência,
idade adulta e velhice, em dados momentos atua como resposta às mudanças
estruturais na economia, devido sobretudo à transposição daquela que tinha como
base a unidade doméstica para outra que passou a valorizar o mercado de trabalho.
Uma forma da teoria da estratificação focaliza a distinção por idade, ou seja, a
tendência que se tem em separar os grupos etários sem a preocupação de suas
semelhanças e comportamento, pura e simplesmente pela idade em que se
encontra. Essa forma tende a segregar seus cidadãos mais velhos, dando-lhes
funções e oportunidades limitadas para abrir caminho às gerações que estão
chegando. Os idosos são compelidos ou induzidos a se aposentar, recebem menos
tratamentos médicos de preservação da vida, e são estimulados a viver em áreas
residenciais restritas à sua coorte.
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2.2 Dados estatísticos do contexto brasileiro

Estudos demográficos mostram como é rápido e expressivo o crescimento da
população de idosos no mundo, resultado da diminuição progressiva das taxas de
fecundidade e mortalidade, e do aumento da expectativa de vida das pessoas.
Estima-se que em 205010, o contingente de pessoas idosas será de dois bilhões no
mundo,

sendo

que

dois

terços

delas

estarão

vivendo

em

países

em

desenvolvimento.
Não existe um consenso, ao longo do tempo e entre as várias escolas de
pensamento econômico, sobre a definição de desenvolvimento de um país. Mas é
comum o estabelecimento do grau de desenvolvimento de um país através da
comparação de estatísticas como o PIB per capita, expectativa de vida, grau de
alfabetização etc. A ONU desenvolveu o IDH11, um índice composto de vários
parâmetros, que estabelece um indicador de desenvolvimento humano para os
países onde os dados são disponíveis. Os países em desenvolvimento possuem
valores baixos para esses indicadores em relação aos valores obtidos pelos países
considerados desenvolvidos.
A figura 1 mostra as alterações nas pirâmides etárias do Brasil num período
de 50 anos, deixando claro que, em 2050, o número de idosos em velhice avançada
(igual ou maior de 60 anos) será equivalente ao de crianças com menos de quatro
anos, fenômeno nunca ocorrido.

10
11

Previsões de acordo com as Organização das Nações Unidas (2004).
Índice de Desenvolvimento Humano
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Figura 1 – Pirâmides populacionais do Brasil no período de 2000 a 2050.

Fonte: Censo de 2000 do IBGE.

O número de idosos vem crescendo mais rapidamente que o número de
crianças. Em 1980, existiam cerca de 16 idosos para cada 100 crianças; em 2000,
essa relação praticamente dobrou, passando para quase 30 idosos por 100
crianças. A queda da taxa de fecundidade ainda é a principal responsável pela
redução

do

número

de

crianças,

mas

a

longevidade

vem

contribuindo

progressivamente para o aumento de idosos na população. Um exemplo é o grupo
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das pessoas de 75 anos ou mais de idade que teve o maior crescimento relativo
(49,3%) nos últimos dez anos, em relação ao total da população idosa.
Os números mostram que, atualmente, uma em cada dez pessoas tem 60
anos de idade ou mais e, para 2050, estima-se que a relação será de uma para cada
cinco em todo o mundo, e de uma para três nos países desenvolvidos.
E ainda, segundo as projeções, o número de pessoas com 100 anos de idade
ou mais aumentará 15 vezes, passando de 145.000 pessoas em 1999 para 2,2
milhões em 2050. Os centenários, no Brasil, somavam 13.865 em 1991, e já em
2000 chegam a 24.576 pessoas, ou seja, um aumento de 77%. São Paulo tem o
maior número de pessoas com 100 anos ou mais (4.457), seguido pela Bahia
(2.808), Minas Gerais (2.675) e Rio de Janeiro (2.029).
No Brasil, em média, as mulheres vivem oito anos a mais que os homens. As
diferenças de expectativa de vida entre os sexos mostram: em 1991, as mulheres
correspondiam a 54% da população de idosos; em 2000, passaram para 55,1%.
O Censo demográfico do IBGE de 2000 verificou que 62,4% dos idosos eram
responsáveis pelos domicílios em que residiam, observando-se um aumento em
relação a 1991, quando os idosos responsáveis representavam 60,4%.
Desta maneira, é importante destacar que no conjunto dos domicílios
brasileiros (44.795.101 em 2000), 8.964.850 tinham idosos como responsáveis e
representavam 20% do contingente total de domicílios. Em 1991, essa proporção
ficava em torno de 18,4%. A distribuição por sexo revela que, em 2000, 37,6% dos
responsáveis idosos eram do sexo feminino, correspondendo a 3.370.503 de
domicílios, enquanto no início da década passada essa proporção atingia a 31,9%.
Destaca-se ainda que a idade média do responsável idoso, em 2000, estava em
torno de 69,4 anos (70,2 anos quando o responsável era do sexo feminino e 68,9
para o idoso responsável do sexo masculino).
Os números mostram, também, outra realidade para grande parte dos idosos
responsáveis pelos domicílios (ver tabela 2). Em todo o País, 64,7% deles moram
com ou sem cônjuge, mas com filhos e/ou outros parentes na mesma casa. Nos
domicílios onde a idosa é responsável, é mais recorrente a forma de organização
familiar sem o cônjuge (93,3%), constituindo-se a unidade familiar apenas pelas
viúvas.
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Tabela 2- Pessoas de 60 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios, em
relação

ao

tipo

de

arranjo

familiar

em

que

encontram-se

inseridas,

Brasil - 2000
Proporção de pessoas de 60 anos ou mais de
idade, responsáveis pelos domicílios, em
relação ao tipo de arranjo familiar em que
Total
de encontram-se inseridas (%)
Sexo
do responsáveis
responsável pelos
Casal com Morando
domicílios
Casal
filhos e/ou com filhos Morando
sem
outros
e/ou outros sozinho
filhos(1) parentes
(4)
parentes
(2)
(3)
Total

8 964 850

17.0

36.0

28.7

17.9

Homem

5 594 347

25.9

55.5

8.9

9.5

Mulher

3 370 503

2.1

3.6

61.5

31.8

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000
Nota: Domicílios particulares permanentes
(1) Responsável idoso morando com cônjuge, sem filhos e/ou enteados e/ou outro parente.
(2) Responsável idoso morando com cônjuge, com filho e/ou enteado e/ou com outro parente(pai,
mãe, sogro(a), neto(a), bisneto(a), irmão, irmã, outro parente, agregado(a))
(3) Responsável idoso morando sem cônjuge, com filho e/ou enteado e/ou com outro parente(pai,
mãe, sogro(a), neto(a), bisneto(a), irmão, irmã, outro parente, agregado(a))
(4) Responsável idoso morando sem cônjuge, sem filhos e/ou enteados e/ou outro parente.

O envelhecimento é também uma questão de gênero. Em conseqüência da
sobremortalidade masculina, as mulheres predominam entre os idosos. Quanto mais
velho o contingente idoso, mais elevada é a proporção de mulheres.
As mudanças nos arranjos familiares também podem ser percebidas, um
exemplo é a maior proporção de famílias com pelo menos um idoso, possibilitando
maior convivência intergeracional. Por exemplo, enquanto apenas 8,6% da
população brasileira tinha 60 anos e mais em 2000, 24,1% do total das famílias
brasileiras contavam com, pelo menos, uma pessoa nessa faixa etária. Essa
proporção é crescente no tempo. A família exerce papel fundamental no bem estar
de seus membros e, em especial, com relação aos idosos. A permanência do idoso
na família é a forma de apoio mais utilizada no Brasil, assim como a seguridade por
parte da família de manutenção das despesas diárias quando o aposentado possui
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algum tipo de rendimento proveniente de pensões ou aposentadorias providas pelo
Estado.
Este fator também agrega a coabitação familiar, componente mais expressivo
do déficit habitacional. Estima-se que em condição de coabitação familiar sejam
4.489.139 domicílios, concentrados basicamente nas áreas urbanas: são 3.850.058,
85,8% do total. Espera-se que as regiões metropolitanas tenham participação
relevante no dimensionamento desse componente, o que é confirmado pela
estimativa de 1.355.421 famílias vivendo em situação de coabitação nessas áreas,
representando pouco mais de 30% do montante do país. Todavia não podemos
assegurar que os idosos que coabitem com suas famílias sejam apontados no
déficit, uma vez que muitas famílias convidam o idoso a coabitar por questão de
segurança ou saúde; comum torna-se a situação inversa onde o idoso acolhe seus
familiares, com a escassez de oferta no mercado de trabalho e o desemprego, a
renda financeira para a sobrevivência é garantida mensalmente pela pensão ou
aposentadoria do idoso. Vale ainda salientar que o idoso possui uma casa própria,
que, tornou-se grande e com muitos gastos. Essa situação faz com que o idoso com
a saída dos filhos, alugue seu imóvel e optando por ele próprio em morar de
locação, mas por uma questão de opção e não de imposição. De outro norte,
estudos mais detalhados podem fornecer o percentual dos idosos que não possuem
um imóvel próprio e que não tem condições de adquiri-lo.
A proporção de domicílios chefiados por idosos vem aumentando, assim
também a de idosos vivendo sós (ver figura 2). Tal situação tem se mostrado
acentuado entre as mulheres, o que pode ser explicado pela viuvez, separações e
divórcios. Dentro dos arranjos familiares com a presença de idosos, observa-se uma
predominância de casais com filhos, que em 2003 foi responsável por 32,8% destes
arranjos, seguida de casais sem filhos (21,5%).
Importante observar, no entanto, que a maioria dos idosos brasileiros chefes
de família, vive em casa própria. Esta proporção cresceu no período de 48,4% em
1993 para 53,5% em 2003, ainda assim praticamente 50% da população total de
idosos não possui casa própria, e podem estar em coabitação com parentes ou
amigos, pagando aluguel ou em instituições.
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Figura 2 - Proporção de Idosos brasileiros vivendo sós 1980,1991,2000 e 2003

Fonte: IBGE/Censo Demográfico de 1980,1991 e 2000; PNAD de 2003.

Residir no meio ambiente urbano pode beneficiar a idosa, especialmente
aquela que é viúva, por causa da proximidade com seus filhos, dos serviços
especializados de saúde e de outros facilitadores do cotidiano. Assim o grau de
urbanização da população idosa também acompanha a tendência da população
total, ficando em torno de 81% em 200012. A proporção de idosos residentes nas
áreas rurais caiu de 23,3% em 1991, para 18,6% em 2000.
A renda atua como fator preponderante, pois segundo os resultados do Censo
2000 (IBGE), a renda dos idosos na área rural representa apenas cerca de 40% da
urbana, proporção similar a encontrada em 1991. Os dados revelam que não houve
melhora significativa na última década.
Já nas áreas urbanas o crescimento do rendimento foi de 77%, de 1991 para
2000, o rendimento médio do idoso responsável pelo domicílio passou de R$403,00
para R$657,00, sendo que no corte por gênero, os homens ganham, em média,
mais do que as mulheres: R$ 752,00 contra R$ 500,00.
12

Dados do IBGE em estudo sobre o perfil dos idosos responsáveis pelos domicílios.
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Os idosos contribuem com uma parcela importante na renda das famílias,
quando ocorre a coabitação, contribuição esta que tem crescido ao longo do tempo.
Em 1983, a contribuição do rendimento do idoso do sexo masculino na renda da sua
família foi de 52,6% e passou para 65,2% em 2003. Já a contribuição das mulheres
idosas aumentou de 41,6% para 59,6% no mesmo período.
Mesmo com a melhora no rendimento dos idosos responsáveis pelo domicílio,
existem disparidades entre os 5.507 municípios brasileiros. No caso dos idosos
homens, os dados da PNAD13 mostram que, em 1999, os rendimentos da
aposentadoria representavam o principal componente da renda (54,1%), enquanto
os rendimentos do trabalho apenas 36%. Já para as idosas, quase 80% de sua
renda era formada pelos rendimentos de pensão e aposentadoria.
A Loas14 regulamenta as questões referentes à assistência social no Brasil.
Aprovada em dezembro de 1993, ela estabelecia o benefício de 1SM15 mensal para
pessoas com 70 anos ou mais, que comprovassem um nível de renda familiar
insuficiente para responsabilizar-se por sua manutenção. O limite, por pessoa, de
renda familiar fixada em ¼ do valor do SM. Em 1998 o limite de idade para o
recebimento da Loas passou para 67 anos, e em 2003 ocorreu nova redução, dessa
vez para 65 anos.
Apesar de aprovada em 1993, a Loas passou a vigorar somente em 1996.
Nesse ano, cerca de 42 mil idosos foram beneficiados por recursos da Loas, em
2005, mais de 1 milhão de idosos receberam recursos através da Loas. Em relação
total de beneficiados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o número de
pessoas que receberam recursos da Loas passou de 0,25% em 1996 para 4,3% em
2005.
Em se tratando de rendimentos totais auferidos pelos idosos, já foi
demonstrado que a renda para os idosos do sexo masculino são maiores que
aqueles auferidos pelas mulheres. Atribui-se tal discrepância ao fato que muitos
idosos permanecem, após aposentarem-se, no mercado de trabalho. Ou talvez um
reflexo da situação anterior neste mercado, que se traduz no valor das
aposentadorias. Idosos do sexo masculino em domicílio coletivo recebem em geral
13

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
Lei Orgânica de Assistência Social
15
Salário Mínimo
14

34

rendimentos pouco menores que as mulheres na mesma situação. Para o grupo que
vive só ou em famílias onde não é chefe nem cônjuge, não há diferenças relevantes
na renda entre homens e mulheres.
Um estudo mais detalhado identifica algumas variáveis sócio-demográficas e
econômicas que orientam, ou melhor, caracterizam se o arranjo domiciliar será um
arranjo de idosos ou com idosos, onde no primeiro arranjo temos a condição de
chefia. A designação do chefe do domicílio é, correntemente, a de pessoa de
referência que tem um caráter subjetivo de reconhecimento de autoridade, mas
comumente se traduz seja em posse do domicílio, seja em maior rendimento,
supondo-se a integridade mental senão física do indivíduo, enquanto no segundo há
uma relação de dependência, seja esta de recursos financeiros ou através do
cuidado dispensado pelos demais membros que compõe o arranjo domiciliar, ou
também dispensado pelos empregados de domicílio coletivo — caso estes sejam
asilos e hospitais, onde este idoso está inserido.
Fatores como a idade, dificuldade de locomoção, deficiência física e/ou
mental parecem ser fatores de definição do tipo de arranjo domiciliar em que o idoso
se encontra, se em situação de chefia ou não. Quanto mais idoso, mais aumenta sua
presença em famílias onde não é chefe nem cônjuge e em domicílios coletivos,
sendo que este aumento na presença é mais intenso para mulheres do que homens,
o que pode indicar mortalidade diferenciada. Da mesma forma, idosos com algum
tipo de deficiência — física ou mental — e com dificuldade de locomoção também
são inseridos em famílias onde não são nem chefe nem cônjuge ou vivem em
domicílios coletivos.

2.3 Aspectos sociais e ambientais do envelhecimento

Os arranjos de vida para idosos - com quem e onde vivem - são componentes
críticos do envelhecer bem sucedido, isto porque eles determinam o ambiente físico
e social onde ocorre o envelhecimento. Segundo Janet Wilmoth (2002), existem
cinco tipos comuns de arranjos de vida para idosos nos Estados Unidos: o idoso
mora sozinho; vive com um cônjuge; co-reside com filhos ou outra família; vive com
pessoas sem laços de parentesco ou em uma instituição (ou seja, asilo, casa
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geriátrica). Cada um dos arranjos supracitados apresenta desafios singulares tanto
para o idoso quanto para seus familiares e para a comunidade que os acolhe.
Questões específicas dependem do tipo de arranjo de vida para idosos a ser
considerado. De todas as possibilidades de moradia e co-habitação, a vida com o
cônjuge tende a ser menos problemática, ao passo que a institucionalização é
freqüentemente a mais problemática.
Um número reduzido de idosos reside em instituições de longa permanência.
De acordo com o Censo Demográfico de 2000(IBGE), 113 mil idosos moravam em
domicílios coletivos. Destes 6,1 mil declararam estar trabalhando em atividades
religiosas, de alojamento ou serviços sociais.Assumiu-se que são residentes em
conventos, seminários, hotéis. Assim sendo, considerou-se o número de 107 mil
idosos como uma aproximação do total de residentes nas instituições de longa
permanência, o que representa menos de 1% da população idosa (0,8%). Entretanto
a proporção de idosos institucionalizados cresce com a idade e é maior entre as
mulheres.
Ainda que viver com um cônjuge ou sozinho sejam arranjos de vida
socialmente desejáveis para o idoso, é fato prontamente reconhecido que pessoas
mais velhas estão sob risco de precisar de assistência – particularmente aqueles
que vivem sós. Idosos que vivem sozinhos precisam, muitas vezes, de assistência
para várias atividades que vão desde tarefas domésticas rotineiras, como limpar,
preparar refeições ou cuidar de jardim, até cuidados pessoais.
Um dos indicadores que mostra uma das vulnerabilidades mais agudas da
população idosa é o que diz respeito a dificuldades no desempenho de atividades
básicas do cotidiano, tais como alimentar-se, tomar banho e/ou ir ao banheiro
sozinho. Situações que demandam essas responsabilidades (cuidado) recaem sobre
as famílias, amigos, serviços comunitários ou em instituições de longa permanência.
Ainda, assim, apesar da maior necessidade de utilização de serviços, o ato de
viver só é amplamente aceito como um fator positivo para o bem-estar do idoso,
porque lhe permite manter-se independente. Em geral, é aceita a hipótese de que o
impacto negativo potencial deste arranjo é amplamente compensado pela
independência proporcionada por viver só.
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Segundo GONÇALVES NETO(2002), um estudo realizado pelo setor de
Geriatria da UNIFESP16 em um bairro de classe média de São Paulo,
aproximadamente 97% dos idosos preferem morar sozinhos a voltar a viver com a
família. Isto porque fica resguardada sua autonomia de decisão nas atividades
pertinentes ao seu bem estar, estimulando a sua capacidade funcional.
A Terapia Ocupacional associa essa capacidade de decisão à qualidade de
vida, pois oferece independência nas questões básicas do dia-a-dia, no qual se
incluem a independência de alimentar-se, vestir-se, arrumar a própria casa, preparar
o próprio alimento. (GEIB, 2002).
Num relato dado em entrevista a senhora Aurora dos Reis Fernandes de 82
anos e há dois anos morando sozinha, no mesmo apartamento que dividiu com o
marido durante vários anos relata que "Toda pessoa idosa gosta de suas coisas e
não quer deixá-las para trás. As lembranças estão por toda parte: nos móveis
antigos, nas dezenas de porta-retratos sobre a mesa, nos presentes ganhos no
decorrer da vida”.
Lembrando que no Brasil a capacidade civil começa aos 18 anos e não
termina em nenhuma idade, o que se avalia é a lucidez, ou seja, uma pessoa pode
ser lúcida aos 95 anos enquanto outra pode ser considerada incapaz aos 30 anos,
em decorrência de uma doença degenerativa, de uma dependência química por
exemplo, afirma a advogada Pérola Melissa Vianna Braga (2005) em seu artigo
divulgado no site da internet do direito do idoso.
Segundo Braga (2005), a escolha de residir só ou não, deve ser do idoso e
mesmo que a decisão traga desconforto para os familiares e amigos, deve ser
respeitada. A família não deve expropriar o idoso de suas decisões, mesmo que seja
sob o argumento de protegê-lo.
A maioria das pessoas idosas, entretanto, prefere “envelhecer no mesmo
lugar” (PYNOOS & GOLANT, 1996), permanecendo na mesma casa sem nunca se
mudar. Quando elas se mudam para um novo lugar, este com freqüência se localiza
na mesma região, de modo que possam ficar perto dos filhos adultos, de outros
membros da família, ou de velhos amigos (HOBBS & DAMON,1996). Se os filhos se
mudaram para longe, entretanto, a maioria dos idosos permanece onde está.
16
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De acordo com o Dr. Luiz Roberto Ramos da UNIFESP, em entrevista
publicada na revista médica da universidade, a assistência domiciliar, mesmo antes
da internação, é o cenário futuro desejável. O trabalho realizado por uma equipe de
profissionais e voluntários que garantam a assistência médica necessária em casos
emergenciais ou rotineiros pode viabilizar, para o idoso, a moradia só, ou em
companhia do cônjuge.
O estudo do IBGE(2000) mostra que existem quatro situações familiares com
a presença de idosos no Brasil: os que vivem sozinhos, os que moram com o
cônjuge, aqueles que residem, além do marido ou mulher, com filhos e parentes, e
os que vivem sem o cônjuge, mas com filhos e parentes.
Correlacionando estas situações familiares com o quadro 1 da página 1317,
podemos perceber que a vulnerabilidade de independência e dependência varia de
acordo com o estado da saúde e não necessariamente com a idade do idoso.
Segundo o geriatra Clineu de Mello Almada Filho, a opção de viver em sua
própria residência é sempre o mais recomendável, desde que ali existam boas
condições de vida. A opção de residencial ou instituição de longa permanência deve
se limitar a quem precisa, ou seja, quem não consegue se manter em casa, por falta
de estrutura física ou de recursos humanos, quando a família não consegue
controlar a situação.
Parte da sociedade brasileira idosa consegue administrar a necessidade de
cuidados, atendimento e moradia coletiva através de soluções relativamente
sofisticadas18, inacessíveis financeiramente para a maioria dos idosos com renda de
até três salários mínimos, onde as opções são muito limitadas.
De acordo com CARLI (2004,p.48), a questão da habitação, como
instrumento social e direito de todos, gera uma expectativa que muitas vezes
persegue o indivíduo até os últimos dias de sua vida. Ocorre que muitas vezes esse
bem é escolhido não pelo conforto e condições de habitabilidade e segurança
almejadas, mas por aspectos práticos tais como a proximidade dos familiares, do
trabalho e possibilidades do poder aquisitivo.

17

Quadro especificando a relação entre a Condição dos Idosos e as opções de moradia
Residenciais oferecidas pelo poder privado com oferecimento de profissionais da área médica com
prontidão de atendimento 24 horas, entre outros serviços variáveis de acordo com o estabelecimento.
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Seria possível à administração pública coordenar esforços em diferentes
áreas para atingir um único objetivo, otimizando recursos disponíveis e promovendo
resultados mais consistentes, na medida em que os diferentes serviços que já eram
oferecidos passam a estar interligados a um programa de atendimento ao idoso em
sua própria residência e de convívio social?
A tendência de integrar o idoso à comunidade local abrange também outros
tipos de instituições, como um serviço diferenciado, estimulando a criação de centros
de convivência e/ou centro dia, para esse segmento da população, lugares que
funcionam como lazer, ponto de encontro e atendimento.
Nesses locais, quem já chegou aos 60 anos pode passar o dia desenvolvendo
atividades físicas e intelectuais sempre sob a supervisão de alguém da área médica,
uma enfermeira ao menos. À noite, o idoso volta para casa. "Dessa forma, ele não
perde o vínculo familiar e se mantém ativo", diz Maria Lúcia Lebrão, da Faculdade
de Saúde Pública da USP, em entrevista a revista da terceira idade do SESC/SP.
“Cada país tem seus próprios modelos sociais e culturais para habitação e
para a cidade, mas é essencial aprender com as experiências internacionais, com
suas regulamentações e implementações distintas e dividir o conhecimento”.
(CARLI, 2004).
O envelhecimento ativo é uma recomendação da ONU19(2002), e esse
conceito inclui a otimização da saúde, a qualidade e motivação para a vida, fatores
que pressupõem a boa solução das necessidades habitacionais.
Na verdade, a definição é criar um contexto de vida saudável. Isso significa
criar condições para ampliar a qualidade de vida - não apenas melhorando a
condição fisio-biológica, mas também psicológica, reduzindo o estresse provocado
pela rotina.
Entre os vários aspectos que fazem parte da vida, o lazer é um dos
responsáveis pela socialização, pela auto-estima e pela saúde física e psicológica
das pessoas. Na terceira idade, com a interrupção de compromissos, principalmente
o profissional, as pessoas podem, com diversas atividades, preencher o tempo
ocioso de forma criativa e visando o bem-estar. As atividades físicas podem ser
importantes instrumentos de recreação e lazer para essa fase da vida. Isto ocorre
19
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não somente pela prática do próprio exercício, mas principalmente pela socialização
do idoso com outras faixas etárias.
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3 AS POLITICAS PUBLICAS PARA MORADIA DE IDOSOS

3.1 Contexto Internacional

O Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento20 orienta para a criação
de ambiente propício e favorável para os idosos, onde a moradia e o ambiente são
particularmente importantes, com ênfase à acessibilidade e segurança, a análise de
custo para manter um lar e a importante segurança emocional e psicológica que o lar
oferece. É também importante que, sempre que for possível, os idosos tenham a
possibilidade de escolher devidamente o lugar onde queiram viver, fator que é
preciso incorporar às políticas e programas.
Um dos objetivos deste plano Internacional é justamente possibilitar o
envelhecimento na comunidade em que se viveu, levando devidamente em conta as
preferências pessoais e as possibilidades no tocante à moradia acessível aos
idosos. Além de promover medidas para a melhoria do projeto ambiental e da
moradia pra proporcionar a independência aos idosos considerando suas
necessidades, o foco se direciona particularmente aos que apresentam limitações
físicas, disponibilizando transporte acessível e economicamente exeqüível, para os
idosos.
Considerado em seu conjunto, constitui um plano básico para melhorar a vida
das pessoas. Contribuir para que o idoso viva melhor é parte integrante desse
programa, permitindo estabelecer os vínculos de colaboração necessários para
construir uma sociedade para todas as idades. Sendo o governo o principal
responsável pelo bem estar da população, especialmente da idosa, devem procurar
seu trabalho propondo alianças eficazes com todos os interessados: das
organizações não governamentais ao setor privado, das organizações internacionais
a educadores e profissionais da saúde e, certamente, as associações que reúnem
os próprios idosos.
Em seu discurso de abertura da assembléia de lançamento deste Plano
Internacional, o Sr. Kofil Annan, então Secretário Geral das Nações Unidas, fez um
20

Plano apresentado na Assembléia Mundial sobre o envelhecimento, realizado entre os dia 8 a 12
de abril de 2002 em Madri, Espanha.
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apelo de forma mais geral dizendo que “as pessoas idosas não são uma categoria à
parte. Todos envelheceremos algum dia, se tivermos esse privilégio. Portanto, não
consideremos os idosos como um grupo à parte, mas, sim, como a nós mesmos no
futuro. E reconheçamos que todos os idosos são indivíduos, com necessidades e
capacidades particulares, e não um grupo em que todos são iguais por que são
velhos.”
Países há que apresentam sobrevida média bem mais elevada que no Brasil
– sempre acima dos 70 anos, ver a tabela 3 (a seguir), mas com toda a atenção
voltada

para

saúde,

segurança,

e

outros

artifícios,

vêm

aumentando

aceleradamente.
Tabela 3 – Vida média em alguns países selecionados (1990)
Países

Homens

Mulheres

Japão

76,4

82,1

Suécia

74,7

80,7

Alemanha

73,4

80,6

França

73,4

81,9

Inglaterra

73,3

79,2

Dinamarca

72,6

78,8

Estados Unidos

72,1

79,0

Brasil

62,3

67,6

Fonte: Bureau of Census, An Aging World, 1992 e Laura Wong, O futuro da população
brasileira, 1987.

O Japão é hoje o país mais velho do planeta. Este é o resultado do babyboom
(onda de nascimentos), intensa porém muito curta, no pós-guerra, seguida de anos
com índices de natalidade entre os mais baixos do mundo. Os chamado
babyboomers, nascidos por volta de 1945, estão completando 63 anos de idade.
Junte-se a isso o estilo de vida dos japoneses, muito mais saudável que no
Ocidente, o que contribui para o recorde mundial em expectativa de vida nesse país,
que conta com cerca de 23 milhões de pessoas em idade acima de 65 anos – uma
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parcela de 18% de sua população. Nos próximos 15 anos espera-se que mais 11
milhões de idosos se junte a este grupo21.
Por questões culturais, no Japão é comum mulheres acima dos 40 anos
assumirem a responsabilidade pelos idosos da família, principalmente os pais do
marido. Neste contexto, muitas não prosseguem em sua carreira profissional,
dependendo do salário do marido sem contribuir para as suas aposentadorias na
mesma proporção que os homens. Como as mulheres idosas japonesa são mais
longevas que os homens, sua renda baixa muito no momento em que se
aposentam.
O governo japonês concede vantagens fiscais a mulheres mas ainda assim o
Japão carece de uma reforma na previdência se quiser melhorar o quadro para a
população feminina.
A tradição japonesa dita que as gerações mais novas são responsáveis pelo
mais velhos. Mesmo que sobrinhos distantes devam ser acionados, tudo deve ser
feito para evitar que se coloque os pais em um asilo. Para os filhos, isto vem se
tornando um tabu social, o que acabou influenciando no desenvolvimento do modelo
de assistência social no país. Em comparação a instituições européias, como na
Alemanha ou na Holanda, há no Japão demanda imensa de profissionais
especializados em assistência social e assistência médica primária.
A carência de mão-de-obra ativa acaba levando empresas a adotarem
soluções criativas. Muitos idosos em idade de aposentadoria (60 anos) são
convidados a ocuparem outras funções por mais um ano e a cada ano o processo se
repete, enquanto estiverem ativos e saudáveis.
O governo japonês, apesar de ainda não ter encontrado soluções ideais e
estruturais para o aumento da população idosa, monitora o problema e mantém
atualizadas estatísticas do assunto, estudando as possíveis conseqüências para
sociedade e economia.
Em termos de números22, os gastos no setor de saúde para este grupo
corresponde a cerca da metade, proporcionalmente, ao dinheiro gasto em países
ocidentais, mas isto se deve à dedicação da família aos mais velhos.
21

Informações de acordo com a Radio Netherland Wereldomroep, divulgado por Lígia de Almeida em
24 de fevereio de 2005, através do site
http://www.perceria.nl/sociedade/Envelhecimento/en_050224_japao.
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A população mais jovem, entretanto, tem que trabalhar cada vez mais horas
por dia e por mais anos para manter a previdência social ativa, e isto faz com que
cada vez menos jovens tenham tempo ou possibilidade de cuidar dos mais velhos.
Fecha-se assim, no Japão, um perigoso círculo vicioso.
Neste mesmo contexto, de um modo geral, percebe-se que vem aumentando
o número de idosos que moram sozinhos, essa proporção pode variar entre 10% e
40%. Na Suécia, por exemplo, para cada 10 idosos, 4 vivem sós (ver tabela 2).

Tabela 4 – Porcentagem de idosos que vivem sozinhos(1990)
Países

%

Suécia

40,0

Alemanha

38,9

Dinamarca

38,3

França

32,6

Estados Unidos

30,5

Inglaterra

30,3

Fonte: Bureau of Census, An Aging World.

Nos países relacionados acima, as famílias tendem a se dispersar. Os jovens,
casados e solteiros, mudam-se para longe na hora de trabalhar, enquanto que, os
de mais idade permanecem no lugar onde vão envelhecer. As mulheres vivem mais
sozinhas do que os homens, além de viver mais (como mostra a tabela 3), elas ficam
viúvas com mais freqüência e recasam menos do que o homem. Nos Estados
Unidos, por exemplo, 13% dos homens e 33% das mulheres do grupo entre 65-74
anos vivem sozinhos, para a faixa de 75-84, isso aumenta para 19% e 53%; e para
os que tem mais de 85 anos, sobe para 28% e 57%, respectivamente.
VAUPEL (1997) mostra que, hoje, os octogenários que residem em países
desenvolvidos têm uma expectativa média de vida adicional de cerca de oito anos,
quatro anos mais do que os octogenários podiam esperar viver há cerca de 30 anos.
Os centenários também estão vivendo mais, depois de atingir 100 anos. Como
sugere Vaupel, ocorre hoje um aumento anual de 8% no número de centenários, nos

22

Informações obtidas no site http://www.perceria.nl/sociedade/Envelhecimento/en_050224_japao
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países desenvolvidos, fato inerente à melhoria das condições de vida dos muito
idosos, em termos ambientais, sociais e tecnológicos.
Outros dados positivos sobre as manifestações de velhice vêm de trabalhos
que comparam cortes com base no seu nível de funcionamento físico e mental.
Pesquisas recentes sobre plasticidade cognitiva, como por exemplo a de
Götemborg, na Suécia (STEEN;DJURDFELD,1993;SVAMBORG,1985), mostram
que os idosos que tem hoje 70 anos são comparáveis aos que tinham 65 há 30
anos. Isso sugere que, nos últimos 30 anos, nos países desenvolvidos, os idosos
aumentaram em cinco os “anos bons de vida”. Também dados preliminares
decorrentes de levantamentos nacionais realizados nos Estados Unidos (MANTON,
2001), apontam que, de modo geral, os norte-americanos que hoje tem 65 anos ou
mais apresentam menos incapacidades físicas (o que atesta sua competência para o
funcionamento da vida cotidiana) do que cortes anteriores da mesma faixa etária.
Ao interpretar tais dados, é preciso lembrar que os progressos atuais em
expectativa de vida e em competência física e mental não resultam de algum
progresso genético para a espécie humana, mas do efeito de forças culturais e
sociais contemporâneas. Em conjunto, melhoras ambientais e materiais; práticas
médicas mais avançadas; melhoria na situação econômica dos idosos; sistemas
educacionais e meios de comunicação mais efetivos;melhores recursos psicológicos,
tais como leitura e escrita em computador, e muitos outros fatores, estão permitindo
que os idosos se aproximem de seu limite de máxima duração de vida em condições
mais saudáveis. Quando o corpo físico declina na velhice, o sistema ambiental que
dá apoio ao envelhecimento do cérebro e do corpo torna-se especialmente
importante (STERN;CARSTENSEN, 2000). Sem dúvida, uma boa política para a
velhice requer atenção a fatores tais como os papéis sociais atribuídos aos idosos e
a disponibilidade de sistemas de apoio inteligentes, incluindo acesso às inovações
tecnológicas, como sistemas de computadores, melhor habitação, melhor acesso a
cuidados à saúde e melhores transportes.
De observar-se que os europeus com mais de cinqüenta anos e que
necessitam de algum tipo de tratamento, vivem melhor na Dinamarca, Suécia e
Áustria que em outros países do Continente, revela pesquisa realizada pelo Plano
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Social e Cultural da Holanda23(2007), sobre os planos de assistência aos
holandeses mais velhos, tanto no país como no exterior.
Os dados citados informam que se trata de uma pesquisa entre europeus com
mais de cinqüenta anos, com problemas físicos ou psíquicos. A melhor ajuda
governamental para problemas físicos ou mentais apresentados por idosos são
dispensadas por países como a Áustria, Dinamarca e Suécia, neste último cada vez
mais, famílias e amigos estão tomando conta de seus próprios idosos doentes.
Na Espanha e Itália, países em que a família, tradicionalmente, tomava conta
de seus idosos, faz-se cada vez mais uso de instâncias oficiais para tal função. Na
Holanda, a situação ainda é favorável. As pessoas acima dos cinqüenta, com
alguma limitação física ou psíquica, ainda são relativamente um grupo pequeno, ou
seja, 13% do total.
Em geral, contam com uma rede de ajuda importante. De cada cinco idosos,
quatro possuem família ou um membro da família que lhes presta uma boa ajuda. E
segundo ainda a pesquisa do Plano Social e Cultural, a Holanda tem instâncias que
funcionam e ajudam no que for necessário para complementar a ajuda familiar.
Em Roterdã, Holanda, a integração das pessoas idosas com a comunidade, é
característica fundamental dos projetos para as pessoas mais velhas, qualquer que
seja a modalidade de moradia ou de centro de convivência.
O projeto Jan van der Ploeghuis, é um exemplo deste modelo de atuação da
parceria do poder público, organização não governamental e a comunidade idosa.
Este local é destinado a moradia de idosos, dispondo de 79 apartamentos de
aproximadamente 45,0m2 cada, que são alugados para seus moradores idosos. O
empreendimento contou com subsídios do governo municipal para a sua construção.
Foi implantado em um bairro urbano renovado da cidade, próximo de lojas, de um
grande parque e de uma igreja. O projeto complementa o contexto urbano e a
filosofia da administração adotada pela organização não governamental Humanitas,
responsável por este projeto, incentiva a independência e a manutenção pelos
próprios moradores idosos, estes são encorajados a ajudar-se entre si. São
oferecidos serviços aos residentes e a idosos do bairro, incluindo enfermagem local,
23

Social em Cultureel Plan Bureau (SCP): Pesquisa divulgada a cada dois anos e que abrange temas
como clima pol[itico, tendências em educação, emprego, saúde, segurança e lazer.
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46

pedicuro, terapia ocupacional e serviços de assistência pessoal para manter os
residentes independentes e encorajá-los a envelhecer em sua própria residência.

Figura 3 – Fachada do Projeto Jan van der Ploeghius

Fonte: http://www.humanitas.nu/index.php?page_id=114, acessado em 11/02/2008.

Os holandeses têm uma comunidade ativa formada pelos idosos que
participam dos projetos, opinando sobre os atributos das usuais incorporações sem
fins lucrativos. No projeto do Jan Van der Ploeghuis, a comunidade ajudou a
desenvolver o programa arquitetônico e influenciou na decisão de que o projeto
beneficiasse não só os residentes, mas também os idosos que morassem na
redondeza.
Figura 4 – Vista aérea da implantação do Projeto Jan van der Ploeghius

Fonte: http://www.humanitas.nu/index.php?page_id=114, acessado em 11/02/2008.

Um outro projeto em Roterdã, o Humanitas-Bergweg é um grande projeto de
habitação e assistência a idosos, com capacidade para abrigar até 350 pessoas em
seus 195 apartamentos. Estes podem ser totalmente independentes, ou que
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necessitam de assistência total, que inclui alto nível de atendimento médico. As
unidades residenciais são, na sua totalidade, adaptáveis para o estágio préhospitalar e têm um sistema completo de alarme que inclui detector de fumaça,
alarme contra incêndio, chamado para assistência pessoal, para emergência médica
ou para acidentes domésticos. É um complexo que abriga idosos de variadas
idades, capacidades físicas e mentais, mantendo-os integrados à comunidade local.
Figura 5 – Fachada do Projeto Humanitas-Bergweg

Fonte: http://www.humanitas.nu/index.php?page_id=90, acessado em 11/02/2008.

Humanitas é uma associação de serviço social e humanista, que dispõe de
milhares de voluntários na área da assistência social, atendimento domiciliar e aos
idosos. Esta organização é uma das maiores na Holanda na atuação com idosos e
assistência social.
Figura 6– Vista aérea da implantação do Projeto Humanitas-Bergweg

Fonte: http://www.humanitas.nu/index.php?page_id=90, acessado em 11/02/2008.
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Conforme já informado, a obrigatoriedade de cuidar de um idoso na Europa
difere de país para país. As autoridades holandesas, por exemplo, são obrigadas a
cuidar de um idoso que esteja só, ou seja, quando ele não tem cônjuge que possa
auxiliá-lo.
Nos países do sul da Europa, esta obrigação recai nas mãos da família. As
autoridades prestam alguma assistência quando a família não pode oferecer nada
para melhorar a vida de seus idosos.
Já no norte do continente europeu, tal como na Escandinávia, as autoridades
têm a obrigação legal de oferecer cuidados aos idosos. A Dinamarca criou, dentro
desse contexto, uma nova ideologia de habitação e serviços para seus cidadãos
velhos, tendo como princípio que todos os idosos têm o direito de viver
independentes

(GOTTSCHALK,

1993,

pp.

47-63).

A

comissão

“Eldrekommissionen”24 trabalhou, entre 1979 e 1981, para estabelecer sua política
de atuação na qual até mesmo o idoso mais frágil, que vive em uma casa imprópria
às suas necessidades, deve mudar-se para uma que atenda às suas deficiências. A
palavra chave é “flexibilidade” das casas e dos serviços, sendo que as instituições
deveriam dar lugar a habitações adequadas. Dentro dessa ideologia, as enfermarias
(nursing homes) não seriam mais construídas pelo poder público, fato este
concretizado desde 1987, data da última inauguração.
Nesse novo sistema, a provisão de serviços, as casas normais e o acesso a
elas eram fatores cruciais. A política explícita dos serviços era manter os velhos fora
das instituições. Assim, muitos serviços de atendimento aos idosos, principalmente
aos mais frágeis, foram criados: ajuda domiciliar, enfermagem distrital 24 horas,
serviços de refeição, de sistema de alarme, de ajuda com o jardim, à retirada de
neve, centros diurnos de atendimento, entre outros. Tradicionalmente, os serviços de
enfermagem do distrito já eram gratuitos e, a partir de 1987, também os serviços
domésticos passaram a sê-los. Os serviços de limpeza, compras, preparo de
refeições, banho, vestir, lavar roupas, levar o cidadão para andar ou passear, são
prestados por mais ou menos sete horas por semana, por uma equipe de seis a oito
atendentes que se revezam entre os clientes.

24

Comissão eleita pelo poder público, privado e organizações não governamentais, para criar
estratégias de inovação para o atendimento de dificuldades internas ao país.
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A maioria dos idosos dinamarqueses vive em casa normais e o padrão médio
das casas é relativamente bom, todavia, existem casas abaixo desse padrão,
principalmente nos centros urbanos, onde o maior problema é o acesso. Sendo
assim, uma renovação urbana nacional foi necessária para modernizar os edifícios e
adaptá-los aos idosos. Os dois tipos existentes de instituições para idosos frágeis,
que eram um pacote de moradia com atendimento médico, foram destituídos e
transformados em moradias normais, uma vez que iam contra a nova política para
os idosos: o princípio de continuidade, o uso dos próprios recursos dos cidadãos
mais velhos e a auto-determinação. Foram reformadas e se transformaram em
apartamentos comuns com o mesmo tipo de atendimento dos que moram em casas
comuns.
Figura 7 – Adaptação de um prédio do centro urbano de Copenhagen

Fonte:www.tts.fi/uk/projects/elderathome/files/case_minelevators.pdf,

acessado

em

12/02/2008.

Exemplos de sucesso são as moradias que empregam, através de parceria
entre os setores públicos e privados, o conceito de desenho universal, onde as
moradias podem ser utilizadas por todos, independentemente da idade ou limitação
física, sem necessidade de futuras adaptações. Esse tipo de projeto visa viabilizar
economicamente moradias para todos, com a preservação da presença dos idosos e
de pessoas portadoras de deficiência dentro da comunidade, sem isolá-los em
instituições especiais.
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O projeto Zentrum “Am Obertor”25, na Suíça, é um projeto de “moradia
intergeracional diversificada” e um exemplo de parceria público-privado para manter
os idosos e os deficientes ativos na vida da comunidade, para estimular o
envelhecimento em casa, criar uma rede de apoio da sociedade e um ambiente
onde jovens solteiros, famílias, deficientes e idosos possam manter laços
comunitários.
Em meados da década de 70, o proprietário, a Companhia de Seguros
Winterhur-Life, planejou converter essa histórica propriedade em escritórios e lojas
de varejo. No entanto, a comunidade, ciente da necessidade de moradia adicional
para acomodar o aumento gradual de idosos e deficientes e de oferecer moradia
mais barata para famílias jovens e para solteiros, pediu reconsideração da decisão.
Os cidadãos queriam não só manter o aspecto de Obertor com lojas e residências,
como preservar a presença dos idosos e deficientes dentro da comunidade. Sob
muita pressão, do povo e dos representantes públicos eleitos, a companhia
reconheceu que sua imagem poderia ser melhorada caso apoiasse o conceito de
uso diversificado.
Contudo a melhor forma de moradia para idoso é sua permanência na casa
em que está vivendo, inserido na comunidade a que está habituado. Entretanto, a
preservação de sua independência necessita da interferência do Estado, pois alguns
requisitos de projeto e assistência domiciliar são fundamentais.
Na Inglaterra foram desenvolvidos diversos programas para a acomodação do
idoso e a manutenção de sua vida independente. A maioria dos ingleses possui suas
próprias moradias, porém, muitos proprietários vivem em pobres condições ou em
casas que não se ajustam às suas necessidades. O caso inglês descreve uma
experiência para ajudar o proprietário idoso a continuar vivendo independente, com
conforto, na sua comunidade. O programa Moving On (LEATHER, 1993, pp. 14-27),
estabelecido na cidade de Birminghan, está fortemente ligado aos programas
Staying Put e Care and Repair, ambos subsidiados pelo poder público, que
oferecem ajuda e orientação aos proprietários vulneráveis para reparar, manter,
melhorar e adaptar suas casas, a fim de nelas continuarem a viver.

25

GRAYSON, Paul John. the best of Design for Elderly. In: Wolfang F.E. Preiser et al. (ed). Design
intervention toward a more human architecture. New York: Van Nostrand Company Inc, 1991. pp.
121-152
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Como o programa Staying Put era um projeto habilitado para ajudar as
pessoas a reformar suas habitações, o governo, em reposta às novas evidências,
criou um projeto piloto em abril de 1992, o Moving On, cujos objetivos eram: explorar
as opções de mudanças, seus custos e conseqüências detalhadas: estabelecer os
desejos, ponto de vista e de preocupação dos clientes quando esses pretendiam
mudar; desenvolver procedimentos práticos para atender aos clientes, criando uma
rede de serviços e assistências e tentar influenciar as políticas nacionais no
atendimento do idoso, evitando a desocupação dos imóveis existentes. É importante
notar que, para os mais velhos, o nível e qualidade dos serviços prestados em casa
são tão importantes quanto a própria casa.
Segundo um estudo recente da Comissão Européia, o envelhecimento
prolongado da população trará enormes problemas decorrentes do pagamento de
pensões, serviços de saúde e cuidados. De todos os países membros, Portugal
sofrerá maior aumento da despesa pública, devido ao envelhecimento da população.
(Veja-se Expresso, “Economia”, 8 de Abril de 2006, p.4.) Enquanto o aumento na
despesa pública será de 0,4 por cento na Áustria, se eleva a 10,2 por cento em
Portugal (valores estimados até 2050).
Como refere o Conselho Econômico e Social de Portugal “Instituições com
vocação social ou instituições com vocação médica?..., percebe-se que as fronteiras
entre as duas se têm tornado cada vez mais tênues, devido à alteração da procura,
os postulantes são cada vez mais velhos e, sobretudo, cada vez mais dependentes
e frágeis.”
Naquele país, em caso de perda de autonomia dos idosos, estes podem
recorrer:
1. À família, isto é a prestação de cuidados por parte do cônjuge,
descendentes ou parentes colaterais, ou por parte de uma intervenção conjunta de
vários membros da família;
2. Aos serviços ao domicílio, que são a prestação de serviços diversificados
(alimentação, higiene, tratamento de roupa, outros) por parte de profissionais ou
voluntários especializados em casa do idoso;
3. Às instituições, que são a prestação dos serviços de acolhimento e/ou
tratamento em instituições especializadas. Este serviço pode ser prestado
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permanentemente (lares e residências) ou parcialmente (centros de dia, centros de
convívio, universidades para a terceira idade).
Pode-se ainda considerar uma quarta via, que é a prestação de cuidados
informais por parte dos vizinhos e/ou voluntários, mas no universo dos cuidados aos
idosos esta solução é ainda residual, embora para alguns idosos seja a única.
Os prestadores de cuidados formais (profissionais e/ou família) dirigem sua
atenção às atividades da vida diária simples, enquanto os prestados informalmente,
envolvem atividades instrumentais (compras, lazer, passeios etc.).
Ambas as situações deveriam coexistir e desenvolver-se simultaneamente de
forma a permitir ao idoso a escolha ideal. Na realidade estes três domínios
funcionam isoladamente em Portugal, onde a assistência pode não ser ideal, mas a
que fica mais próxima ou a que existe.
Entende-se a família como a rede alargada de parentes (que podem ser de
sangue, de direito, de aliança ou de fato) com quem o idoso mantém relações e
interações mais ou menos intensas. A esta cabe o encargo de tomar conta do idoso
quando acontece um acidente súbito (queda, doença, desmaios regulares) ou por
um processo mais freqüente, lento e progressivo em função da lenta deterioração
das capacidades do idoso.
Segundo Dell’Orto (citado no CES26, 1994, p. 58) os familiares que cuidam
mais freqüentemente dos idosos seguem a seguinte ordem hierárquica: Cônjuge,
filha, nora, filho, outros parentes, outras pessoas (notando-se um claro domínio do
elemento feminino). As políticas geronto-sociais na Europa apóiam-se apenas em
dois pilares, instituições e apoio domiciliário, esquecendo-se totalmente da família. A
ausência quase total de ajudas eficazes destinadas às pessoas que cuidam dos
familiares encontra-se no centro dos problemas relativos às famílias dos idosos e é a
principal razão pela qual as famílias muitas vezes são obrigadas a recorrer às
instituições de apoio aos idosos.
Em Portugal, por exemplo, considera-se institucionalização do idoso quando
este está durante todo o dia ou parte deste, entregue aos cuidados de uma
instituição que não a sua família. Idosos institucionalizados residentes são os que
vivem 24 horas por dia numa instituição, no caso dos lares ou residências.
26
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No passado, a resposta a qualquer problema a que a família portuguesa não
pudesse atender, isto relacionado com os idosos, resumia-se, em internamento, se
fosse um problema de saúde em meio hospitalar ou num asilo ou albergue se fosse
um problema social. A única resposta para a solidão, isolamento e idade era a
institucionalização em asilos.
Progressivamente, a sociedade foi reconhecendo que era necessário outro
tipo de tratamento para os idosos. Assim, desde a década de 50 e principalmente de
60 houve uma tentativa por parte da sociedade e do Estado de melhorar as
condições de acolhimento dos asilos, passando estes a serem chamados de Lar de
Idosos (em diante Lar ou Lares) ou com os eufemismos de o “Cantinho do Idoso”, a
“Casa da Avozinha” ou “Casa de Repouso”. Em 1974 havia registro de 154 lares não
lucrativos e 39 lucrativos, ascendendo, atualmente a 769 lares sob gestão das
IPSS27. Os objetivos e serviços executados pelas IPSS têm a sua expressão física
nos equipamentos sociais, tenham estas uma natureza residencial, ambulatória ou
mista.
Nos finais dos anos 60 surgem as primeiras valências de Centros de Dia, uma
alternativa aberta, que se localiza no meio caminho entre o domicílio e o
internamento e, ao mesmo tempo, local de tratamento e de prevenção contribuindo
para a manutenção das pessoas idosas no seu meio sócio-familiar.
Por esta altura surgem também os Centros de Convívio, com os mesmos
propósitos dos Centros de Dia, mas direcionados para atividades sócio recreativas e
culturais, organizadas e dinamizadas com participação ativa das pessoas idosas.
Em 1976 difundiu-se, como melhor solução, a política que ainda hoje se
mantém, de prevenção e de manutenção das pessoas no seu domicílio o maior
tempo possível.
No início dos anos 80 surgem com mais intensidade os Serviços de Apoio
Domiciliário, que têm por objetivo prestar alguns serviços do centro de dia, no
domicílio do idoso, assegurando a satisfação das necessidades básicas e/ou
atividades diárias. Esta é uma resposta que continua a expandir-se, apresentandose como a solução ideal para muitos problemas dos idosos, porque, para além da
qualidade do serviço e de permitir ao idoso ficar mais tempo na sua própria casa,
27
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existe o fator econômico. “A institucionalização é a forma mais cara de prestar
cuidados de longa duração a pessoas idosas e a pessoas com deficiência. Os
custos da institucionalização em Portugal podem chegar a ser sete vezes superiores
aos dos cuidados ao domicílio” (Bach, Intintola e Alba, Holland, 1992, citado por
Quintela). Nas IPSS, em 2000, o custo técnico por idoso em lar era 87% mais caro
que por idoso em serviço de apoio domiciliar (UIPSS28, 2000).
Na década de 90 surgiu mais uma resposta social, o Acolhimento Familiar de
Idosos, que prevê o acolhimento em casa de famílias idôneas de idosos que
necessitam de apoio. Esta opção não se revelou expressiva em Portugal devido à
dificuldade em sensibilizar famílias.
Nos finais dos anos 90, o serviço de apoio domiciliar é estende-se ao domínio
da saúde em conjunto com os centros de saúde, o que origina o Apoio Domiciliário
Integrado que une a resposta social com a resposta de saúde. Também nesta altura
são criados os Centros de Noite, as Unidades de Apoio Integrado e os Acolhimentos
Temporários de Emergência para Idosos.
No ano de 2005, o ministério do trabalho e solidariedade social, apresenta o
programa do XVII governo constitucional de Portugal, onde o governo apostará na
reestruturação do sistema de Solidariedade e Segurança Social como garantia de
uma atitude de proximidade com os cidadãos e as comunidades, e de práticas
políticas promotoras da participação de todas as entidades e instituições, buscando
diferenciar as respostas de acordo com as condições particulares dos seus
destinatários, de acordo com as circunstâncias próprias dos distintos territórios, no
respeito pela equidade na distribuição dos recursos, além de assegurar que todos os
intervenientes cidadãos, famílias, instituições públicas e privadas sejam mobilizadas
e assumam compromissos nas intervenções.
A finalidade das intervenções é garantir aos cidadãos o acesso a serviços
sociais de qualidade, adequados à satisfação das necessidades, de forma coresponsável, por via dos acordos de cooperação determinados entre os serviços de
segurança social e as IPSS.
A identificação dos requisitos mínimos exigíveis nas construções de novos
equipamentos e na adaptação dos existentes, além da definição de um modelo de
28
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avaliação da qualidade dos níveis nos diversos processos e serviços das respostas
sociais e boas práticas, são algumas das prioridades traçadas pelo poder público.
Entende-se como equipamentos sociais, o Programa de Apoio Integrado ao
Idoso, Apoio Domiciliar, Atendimento Social, Rede Social, Cuidados Continuados
Integrados, Centro Dia/Convívio, Centro Noite, Acolhimento Familiar e Complemento
Solidário para Idosos.
Este complemento assistencial é dispensado apenas a quem (pensão mais
outros rendimentos), comprovar , tomando como parâmetro a renda do idoso.
No Programa de Apoio Integrado a Idosos deve-se considerar o serviço de
apoio domiciliário, centro de apoio a dependentes/centro pluridisciplinar de recursos,
formação de recursos humanos, serviço de telealarme, saúde e termalismo sênior e
passes para a terceira idade.
É evidente que o aumento do envelhecimento do povo em Portugal contribuirá
para a elevação do número de pessoas em risco acrescido de dependência, quer
esta seja transitória ou instalada, pelo que essas pessoas necessitarão de cuidados
específicos adequados e integrados.
As alterações verificadas nas estruturas familiares concorrem para o
insuficiente apoio da família, onde, na sua maioria, já não existe a coabitação e a
cooperação entre gerações.
O progressivo envelhecimento da população, aponta para a definição de uma
política pública voltada para os idosos, que fortaleça as parcerias na melhoria da
qualidade, na consolidação dos direitos sociais e na afirmação do grupo das
pessoas com mais idade como um forte potencial social, econômico e cultural.
Este programa tem como meta empenhar-se em três grandes vetores: a
prevenção, participação e autonomia, tendo como perspectiva de ações a qualidade
aplicada a lares para pessoas idosas. As residências assistidas e outras respostas
de acolhimento emergencial deverão observar as diretrizes públicas, suporte social
ao impacto psicológico causado pelo acolhimento de pessoas idosas em instituições
e valorizar o desenvolvimento ao longo da vida.
Assim, para além de se reconhecer o valor inestimável da família e dos
vizinhos, que facilitam a permanência do idoso no seu quadro habitual de vida,
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entende-se que deverão ainda ser implementadas políticas que favoreçam a
manutenção das pessoas no seu domicílio e estimulem estes laços tradicionais, para
justificar a pertinência de um Plano Gerontológico.
Na Espanha, os serviços sociais disponíveis para este grupo etário, em 2005,
traduzem-se similares aos sugeridos para aplicação no Programa de Portugal.
Nesse país já são aplicados e seus resultados podem ser mensurados e avaliados.
Destacando-se: serviço público de atenção domiciliar (ajuda a domicilio – SAD e
tele-assistência), serviços públicos e privados de atenção diurna (centro dia, clubes
e lugares para idosos dependentes) e serviços públicos e privados de atenção
domiciliar. Na tabela abaixo transcreve-se a pesquisa dos serviços oferecidos pelo
poder público ou em parceria com entidades privadas neste país.

Tabela 5 – Serviços Sociais para pessoas idosas, janeiro 2005
Número de

Porcentagem da Pop.

Usuários

>65 anos

Serviço público de ajuda domiciliar

259.403

3,50%

Serviço público de tele-assistência

208.107

2,84%

3.481.166

47,48%

Centro dia para idosos dependentes

39.568

0,54%

Centros Residenciais

420.816

3,86%

6.753

---

Lugares e Clubes para pessoas idosas

Sistemas alternativos de alojamento

Fonte: Boletin sobre el envejecimiento – perfiles y tendências, 2005

Os serviços de atenção a domicílio para idosos incluem:
•

serviço de ajuda a domicilio(SAD): o número de usuários atendidos em janeiro de
22005 era de 256.992 pessoas de 65 anos ou mais, a nível nacional o índice de
cobertura em média está em 3,5%. A intensidade de número de horas de
atenção

por

usuário

está

em

média

de

16,25

horas/mês/usuário,

aproximadamente 4 horas semanais, sendo que as mulheres estão em maioria
neste serviço de atendimento. O preço público é de 11,61 euros/hora/usuário.
•

serviço de tele-assistência: em janeiro quase 3 de cada 100 pessoas de 65 anos
ou mais utilizaram este serviço público. O número total de usuários foi de
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208.107, sendo o índice de cobertura nacional está em 2,84%, também em sua
maioria são as mulheres. O preço público por usuário está em 247,34 euros/ano.
•

outros recursos constituídos em sua maioria, por prestações de ajuda a domicílio,
ajuda às famílias cuidadoras, assim como os serviços de refeições domiciliares e
para adequação da residência, sendo que o custo deste serviço fica em torno de
275 euros anuais,
Os serviços de atenção diurna estão constituídos por:
•

lugares e clubes para pessoas idosas: na Espanha existem 3.981 lugares

e clubes, com 3.481.166 associados com 65 anos ou mais, em janeiro de 2005. Esta
cifra representa 47,48% da população desta faixa etária.
•

centros dia para pessoas idosas dependentes (denominadas estâncias

diurnas em comunidades autônomas): em janeiro de 2005 haviam 1.703 centros dia.
O preço para um usuário do centro dia fica em torno de 6.000 euros anuais.
A atenção residencial para idosos inclui:
•

centros residenciais: em janeiro de 2005,

haviam 5.129 centros,

representando um aumento de 241 centros comparados a 2004. Sendo que 80%
dos centros são de constituição privada e também sua administração, o restante é
de poder público. O preço público fica em torno de 42 euros/dia.
•

serviços públicos de estâncias temporárias: As permanências temporárias

em um centro residencial podem definir-se como um recurso intermediário para
atender o idoso por períodos de curta duração em situação de dependência que vive
normalmente em seu domicílio. Este recurso é dirigido a idosos em um período de
enfermidade, situações de crises, convalescência de enfermidades ou acidentes,
mas também para os familiares ou cuidadores em período de férias.
•

Os sistemas alternativos de alojamento: casas tuteladas, serviços públicos

de acolhimento familiar, apartamentos residenciais: Estas alternativas residenciais
ou qualquer outra com características similares apresentam a vantagem, frente ao
internamento em centros residenciais de longa permanência, de favorecer a
permanência em um ambiente mais familiar e em alguns casos, no entorno físico
habitual para pessoa, além de colocar ao alcance dos usuários determinados
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serviços, ajudas e infra-estrutura adequada para este grupo de idade: em janeiro de
2005 haviam 797 casas tuteladas, o preço varia entre 35,7 euros/dia.
O gasto público, na Espanha, com serviços sociais para pessoas maiores de
65 anos estima-se29 em 2.518,6 milhões de euros, representando 0,30% do PIB. A
partir da estimativa do gasto público, calcula-se três indicadores: gasto com relação
ao PIB, gasto unitário (por usuário ou cidade) e gasto por pessoa.
O poder público espanhol reconhece a necessidade de incrementar seu
atendimento e oferta de recursos para as pessoas em situação de dependência, vez
que insuficientes os existentes, o que os levou a elaborar um projeto de lei de
promoção da autonomia pessoal e atenção ás pessoas em situação de
dependência.
De forma resumida podemos apresentar o quadro 2, como uma abordagem
das políticas públicas internacionais diante do envelhecimento da população.

Quadro 2 – Políticas públicas direcionadas ao envelhecimento (2000)
Alemanha

O apoio familiar tende a diminuir, sendo o custo social e econômico
do envelhecimento suportado por seguros privados. O apoio
domiciliário surgiu após 1988.

Bélgica

As primeiras políticas datam de 1983 e privilegiou as casas de
repouso para os grandes dependentes. Existem também muitas
associações de economia social de apoio domiciliário.

Dinamarca

Os hospitais não acolhem idosos e desde 1987 não investem na
construção de lares para idosos, priorizando as residências e seus
familiares.

Espanha

Está atualmente em curso um grande plano de apoio aos idosos,
dada a ausência generalizada destas estruturas. Apoio domiciliário
em grande expansão.

França

Os hospitais não acolhem idosos e as políticas sociais são
centralizadas nas famílias e nos lares.

Grécia

29

O apoio estatal resume-se ao pagamento da pensão de velhice

Dados relativos a janeiro de 2005
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Holanda

Os serviços sociais e de saúde são prestados por associações de
economia social ou privada, em que o Estado apenas fiscaliza e
financia a qualidade dos serviços. Desde 1975 que não investem em
lares para idosos.

Inglaterra

Investe em programas que orientam os proprietários a se manterem
em suas casas, prestando, entretanto, atendimento domiciliar e
promovendo a adequação do espaço.

Itália

Apoio especial às redes informais e familiares que prestam
assist6encia aos idosos.

Luxemburgo

Desde 1985, promove a avaliação sistemática do idoso que é
encaminhado à solução mais adequada (apoio domiciliário, lares ou
família).

Portugal

Desde 1980 investem em políticas de apoio domiciliário, nas suas
mais diversas formas e atuações.

Já os países da América Latina, que ainda contam com uma população jovem
devem preocupar-se em desenvolver desde já sistemas universais de seguro social
para enfrentar o aumento da população maior de 60 anos. Em 2050 serão de 189
milhões de pessoas, afirma um estudo da Organização das Nações Unidas sobre o
assunto.
Nos países andinos o índice de envelhecimento30 deve dobrar em duas
décadas. Na América Central, no Caribe de língua espanhola e no Haiti a população
apresenta grandes diferenças em crescimento e envelhecimento. Nos próximos 20
anos31, por exemplo, Cuba e Porto Rico terão mais pessoas acima de 60 anos que
crianças com menos de 15.
A República Dominicana, Costa Rica e Panamá terão ao menos um idoso
para cada duas crianças, tornando as doenças metabólicas como o diabetes um dos
principais riscos de morte. No Caribe de língua inglesa e nas Antilhas holandesas, o
perfil da população idosa está associado ao duplo impacto da migração. A saída dos
jovens acarreta às mulheres mais velhas o trabalho de cuidar dos netos e, ao
mesmo tempo, a migração de aposentados amplia a demanda de serviços sociais e
30
31

Número de pessoas com 60 anos ou mais para cada 100 crianças abaixo dos 15 anos.
Tomar como partida inicial o ano de 2004.
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de saúde. Brasil e México têm metade de todos os idosos da região. O Uruguai é o
país mais velho, onde 17% das pessoas têm 60 anos ou mais. Em duas décadas,
todos os países do Cone Sul, exceto Paraguai, terão ao menos um idoso para cada
duas crianças abaixo de 15 anos. O Uruguai terá tantos idosos quanto crianças.
O secretário-geral-adjunto para Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, o
colombiano José Antonio Ocampo apresentou em junho/2007, em Santiago do
Chile, o “Estudo Econômico e Social Mundial 2007. O desenvolvimento de um
mundo que envelhece”, preparado pelo Departamento de Assuntos Econômicos e
Sociais (Desa)32. “Primeiro, é preciso construir sistemas de pensões viáveis com
cobertura universal para esses 190 milhões de pessoas; em segundo lugar, deve-se
ir preparando os sistemas de saúde para o cuidado com os idosos e, em terceiro, é
preciso desenvolver sistemas que permitam à população idosa estar integrada
política e socialmente”, afirmou.
“Os riscos que o envelhecimento provoca na economia, saúde e cultura se
devem mais à inexperiência e escassa visão de futuro para abordar a questão como
um assunto público que preocupe os Estados do que ao processo de mudança
demográfica em si”, ressalta Dirk Jaspers-Faijer, diretor do Centro Latino-Americano
e Caribenho de Demografia da Divisão de População da Comissão Econômica para
a América Latina e o Caribe (Cepal), em entrevista publicada no portal do mundo do
trabalho em julho/2007.
Os informes destacam que o envelhecimento reflete o progresso humano, já
que implica maior longevidade e menor mortalidade. Tais fatores devem ser
considerados como oportunidade para incorporar ativamente os mais velhos à
sociedade, que, acarreta importantes desafios.
Um aspecto-chave nos países da região latina é a criação de sistemas de
pensões para a velhice, já que se comprova que existe uma estreita ligação entre a
cobertura da seguridade social e a pobreza em idades avançadas. Alguns dos
países que desenvolveram mais cedo sistemas deste tipo são Uruguai, que conta
com 78% de cobertura; Brasil, com 77%; Argentina, com 56%, e Chile, com 55% dos
idosos. Entre os países com cobertura insuficiente estão Haiti, com 1%; Bolívia, com
11%; Paraguai, com 12%, e México, com 20%. Não existe uma fórmula universal
32

www.portaldoenvelhecimento.net/artigos/artigo2804.htm, acessado em janeiro/2008.
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para se criar sistemas de pensões, mas há princípios reitores: acesso universal,
solidariedade, igualdade de gênero, benefícios adequados para evitar a pobreza e
sustentabilidade financeira.
Estima-se que 40% dos idosos na América Latina não tem nenhum tipo de
renda própria, e muitos dos que ainda trabalham, principalmente homens, o fazem
não por satisfação pessoal, mas por necessidade33.
Além das pensões, os estudos do BID34 apresentam variedade de desafios
nas áreas de atendimento médico, moradia e serviços sociais. Como em outras
partes do mundo, a profissão médica carece de especialistas em geriatria,
enfermagem e terapia física, capacitados para atender às necessidades específicas
de idosos. Observa-se a carência generalizada de instalações residenciais
planejadas para idosos. Embora nos últimos anos tenham proliferado pequenas
dependências privadas, faltam aos inspetores do governo e fiscais de entidades
reguladoras, os recursos necessários para assegurar que essas dependências
tenham níveis sanitários e de atendimento profissional adequados.
De acordo com o pesquisador José Miguel Guzmán, coordenador do Ponto
Focal sobre Envelhecimento das Nações Unidas, no 18°Congresso Internacional de
Geriatria e Gerontologia, a falta de continuidade é uma das maiores dificuldades dos
programas governamentais voltados para a terceira idade. “Os governos mudam e
querem sempre inovar. Interrompem os programas já existentes, em vez de
aperfeiçoá-los, e começam outros do zero”, salientou.
As políticas públicas devem aperfeiçoar-se constantemente, levando em
conta a elevação da idade mínima para a aposentadoria – mudança urgente
necessária em países como o Brasil, onde trabalhadores podem se aposentar muito
antes dos 60 anos de idade, bastando comprovar tempo de contribuição ao Sistema
de Previdência. Essas aposentadorias antecipadas, combinadas com uma grande
evasão de tributos e aumento na informalidade de prestação de trabalho, criaram
enormes déficits na previdência social no Brasil, o que também ocorre em outros
países latino-americanos. A Suécia, optou possibilitar ao idoso a sua permanência
no mercado de trabalho e continuidade da contribuição social, possibilitando a ele

33
34

Dados fornecidos pelo Centro Latino-Americano e Caribenho de Demografia (Celade).
Banco Interamericano de Desenvolvimento
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um valor agregado maior da aposentadoria vez que sua contribuição foi de maior
tempo.
A declaração da Política e o Plano de Ação Internacional para o
Envelhecimento35, constitui importante referencial para o direcionamento das ações
da Secretaria Especial dos Direitos Humanos do governo brasileiro que, juntamente
com a Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e o Conselho
Nacional do Direito do Idoso têm combatido a discriminação, a negligência, abuso e
maus tratos à velhice.
De acordo com o pronunciamento do, então, ministro Nilmário Miranda, em
Brasília no ano de 2002, o desafio de proporcionar uma vida socialmente ativa e
digna durante todo o período do envelhecimento, é uma realidade que envolve a
todos nós.

3.2 Legislação Brasileira e Acesso à Habitação

No Brasil, o sistema legislativo de proteção às pessoas idosas é recente,
sendo abordado na Lei nº. 8.842/1994, como da implementação da Política Nacional
do Idoso (PNI), de medidas de assistência a essa faixa etária, constava de forma
esparsa em alguns artigos do Código Civil (1916), do Código Penal (1940), do
Código Eleitoral (1965) e de decretos, leis e portarias. Destaque merece teor da Lei
n° 6179 de 1974, que instituiu a Renda Mensal Vitalícia e também a Constituição de
1998, que contempla os idosos, sobretudo nos aspectos relacionados à
aposentadoria proporcional por tempo de serviço, à aposentadoria por idade e a
pensão por morte para viúva.
É importante salientar que antes da década de 70, o trabalho realizado com
idosos no Brasil era de cunho caritativo, desenvolvido especialmente por ordens
religiosas ou entidades leigas e/ou filantrópicas. Há que se destacar o trabalho
desenvolvido pelo Serviço Social do Comércio (SESC), fundado em 1946, que desde
então tem oferecido um trabalho de atenção às pessoas idosas, prestando inegável
contribuição a causa da velhice no país.
35

Plano apresentado na Assembléia Mundial sobre o envelhecimento, realizado entre os dia 8 a 12
de abril de 2002 em Madri, Espanha.
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A Política Nacional do Idoso cria condições de promover a longevidade com
qualidade de vida, colocando em prática ações voltadas, não apenas para os que
estão velhos, mas também para aqueles que vão envelhecer. Sua implantação
estimulou a articulação dos ministérios setoriais para o lançamento, em 1997, de um
Plano de Ação Governamental para Integração da Política Nacional do idoso. São
nove os órgãos que compõem o Plano: Ministérios da Previdência e Assistência
Social, da Educação, da Justiça, Cultura, Trabalho e Emprego, da Saúde, Esporte e
Turismo, Transporte, Planejamento e Orçamento e Gestão.
Todavia, não se poderia deixar de mencionar que há enorme distanciamento
entre teoria e prática quando se trata da aplicação da lei. Apesar de constar da lei
dispositivos que garantem a prioridade do atendimento ao idoso no Sistema Único
de Saúde; a realização de programas de saúde e medidas profiláticas específicos; a
elaboração de normas padronizadas para atendimento geriátrico e a criação de
serviços alternativos de saúde para o idoso, como casas-lares e hospitais-dia, a sua
aplicação, na prática, ainda se mostra empírica. A título ilustrativo, citemos aqui a
ausência de setores de atendimento geriátricos e gerontológicos em hospitais,
irregularidade na distribuição de medicamentos gratuitos para a amenizar doenças
crônicas, número irrisório de serviços sociais como casas-lares, centro de
convivência etc.
A Secretaria de Políticas de Assistência Social, lançou as Normas de
Funcionamento de Serviços de Atenção ao Idoso no Brasil, trazendo abordagem de
procedimentos e mudanças de conceitos a serem incorporados no âmbito dos
Estados e Municípios, que respeitem os indicadores sócio-econômicos, as
demandas, as peculiaridades sócio-culturais de cada realidade.
Por fim, consta da lei que é assegurado ao idoso o direito de dispor seus
bens, pensões e benefícios, exceto em casos de incapacidade judicialmente
comprovada. É dever de todo cidadão denunciar qualquer negligência ou
desrespeito infligido ao idoso.Entretanto, a punição aos atos de abandono é
providência que nem sempre pode ser comprada, vez que ocorrem no ambiente
familiar e não é divulgado.
Vale salientar que a velhice não torna um ser humano menos ou mais
importante que os demais cidadãos, porém o caráter débil e a falta de respeito para
com os direitos humanos e sociais no Brasil, colocam os idosos em situação crítica,
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ante os cuidados específicos exigidos nesta faixa etária da vida. Desse modo, é
comum nos países onde os direitos sociais não são em plenitude respeitados, a
criação de estatutos na tentativa de assegurar os direitos dos grupos mais
vulneráveis. Assim, após sete anos tramitando no Congresso, foi aprovado em
setembro de 2003, o projeto de Lei n° 3561/1997, que instituiu o Estatuto do Idoso
no Brasil.
O Estatuto dispõe de 118 artigos, trazendo algumas novidades almejadas há
tempos pela sociedade civil, como o sistema de cotas (artigo 38) de 3% das
moradias construídas com recursos federais para facilitar o acesso à moradia
condigna ao idoso, salário mínimo mensal aos cidadãos com mais 65 anos de idade,
dois anos a menos que os 67 anos completos exigidos pela Lei Orgânica da
Assistência Social, garantia de reajuste do benefício sempre que o salário mínimo for
reajustado, sem, entretanto, a ele vincular-se, pois consta de proibição
constitucional. Ver na figura abaixo, o resultado da pesquisa efetuada pelo SESC
São Paulo36, quanto ao conhecimento do beneficio de prestação continuada (BPC)
da Lei Orgânica da Assistência Social (Loas).
Figura 8 – Conhecimento do benefício de Prestação Continuada (BPC)

Fonte: Pesquisa SESC Idoso no Brasil – Vivência e expectativas – 2006.

36

Pesquisa realizada no ano de 2006 em estados escolhidos aleatoriamente.
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A pesquisa realizada pelo SESC de São Paulo, com 2.136 idosos, no ano de
2006, informa que a maioria dos idosos ouviu falar no Estatuto, mas nunca o leu e
acredita que este documento deve garantir sobretudo os direitos sociais, com
destaque para o acesso à saúde e à aposentadoria, ou alguma outra renda.
O Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, órgão vinculado à Secretaria
Especial dos Direitos Humanos, tem por objetivo supervisionar e avaliar as Políticas
Nacionais do Idoso, estimular e apoiar tecnicamente a criação de conselhos de
direitos para a pessoa idosa em todo país. O Conselho reúne-se a cada dois meses
para discutir e dar encaminhamento às principais decisões relacionadas aos direitos
da pessoa idosa. O CNDI é composto por 28 conselheiros e seu presidente é o
subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos.
De acordo com a necessidade de representação junto ao poder público foram
criados nas instâncias estaduais e municipais, Conselhos que representassem o
idoso perante a Administração local. Compete ao Conselho Estadual do Idoso a
formulação, coordenação, supervisão e avaliação da política nacional do idoso, no
âmbito do Estado e o Conselho Municipal do Idoso é órgão de representação dos
idosos e de interlocução junto à comunidade e aos poderes públicos na busca de
soluções compartilhadas.
O Conselho Municipal deve estar em sintonia com as políticas nacional e
estadual e se adequar às regras e leis aprovadas e regulamentadas. Torna-se
importante reconhecer a necessidade de interpretações legais, uma vez que a
legislação é um mecanismo inserido na sociedade e que esta não se apresenta de
forma estática.
Como exemplo cita-se a caráter de exemplificação, a Política Estadual de São
Paulo, que segue a lei complementar 9892 de 19 de dezembro de 1997, constituindo
o seu Conselho Estadual do Direito de Idoso pelo Decreto 24970, de 10 de abril de
1986. A Política Municipal de São Paulo observa os ditames da lei 13834/2004 e o
Conselho, por sua vez, foi regularizado pela da lei 11.242/92.
No Brasil existe um projeto chamado Banco de Leis37, que surgiu de uma
parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte e o Ministério da Justiça. Funciona
como um espaço de referência em legislação específica sobre o idoso, que pode ser
37

http://pbh.gov.br
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consultado pela população e utilizado por legisladores estaduais ou municipais,
interessados em implantar ou aprimorar o atendimento a esse segmento da
população. O banco norteia proposições de novas leis para adequar às
necessidades da Política Nacional do Idoso e serve, também, como locus de
consulta. Durante um ano e dois meses, foi pesquisada a legislação de 108
municípios brasileiros, que afeta os direitos universais e a política de atendimento ao
idoso. Neste site, podem ser consultadas as leis de 87 municípios referentes aos
idosos, além das experiências inovadoras para a população idosa apresentada nos
três seminários nacionais relativos ao assunto.
No caso específico de São Paulo, a relação de leis a respeito da habitação
para os idosos, decorre a partir do ano de 1996, com a lei 12270, em que cria o
Abrigo para Idosos e dá outras providências, no ano de 1998 com a lei 12627, que
dispõe da implantação de Centros de Convivência para Idosos e dá outras
providências e em 1999, com o decreto n°38520, que instituiu o projeto Casa Lar e
Convivência, e dá outras providências.
As entidades de atendimento, definidos nos artigos 48/51 do Estatuo do
Idoso, submetem-se à fiscalização e acompanhamento por parte dos Conselhos de
Idosos, Ministério Público (arts.72/77) e Vigilância Sanitária (arts.52/54), sujeitandose, também, às penalidades gerais do artigo 55, I/II, e às infrações administrativas
(arts.56/58).
As clínicas, abrigos, repúblicas e casas lares, empreendidas pela iniciativa
privada e pública, nem sempre tem meios de oferecer habitabilidade condizente com
a dignidade dos moradores. Na perspectiva de lucro imediato, são reformadas
residências grandes e antigas, acomodando precariamente as pessoas, por vezes,
sem o conhecimento geriátrico ou gerontológico adequados e ausentes os cuidados
com acessibilidade e atendimento individual.
Geralmente, a instalação ocorre em ambientes coletivos, sem respeito à
individualidade. Diz à norma da vigilância sanitária que essas instalações devem ser
adequadas à situação dos idosos, desdobrando-se, por sua vez, entre saudáveis e
enfermiços, que não devem conviver juntos, separando, ainda homens das
mulheres.
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Já nos programas habitacionais públicos (cujo capital é totalmente público) ou
subsidiado com recursos públicos (parte público e parte de outras verbas de
entidades não governamentais), a previsão de 3% de unidades voltadas para o
idoso, devem ser estudadas medidas que minimizem as barreiras arquitetônicas.
Não há restrições a financiamento de bens duráveis. A lei não impõe previsão de
limite mínimo ou máximo de valores, apenas se preocupa em observar que os
critérios de financiamento sejam compatíveis com os rendimentos da aposentadoria
e pensão.
Quanto a aquisição da casa própria, se não a tiver, os idosos encontram
dificuldades em realizar esse sonho, mesmo quando demonstram que a renda
destina-se somente ao casal, pois que são analisadas a baixa renda e a elevada
idade. Aos olhos dos bancos e seguradoras, pessoas com mais de 65 anos são
clientes de risco de morte e, por este motivo, tem prazos curtos pra quitar as dívidas.
Nenhuma instituição financeira se nega a fazer o negócio, porém, as condições para
a liberação do dinheiro são tão difíceis que inviabilizam a operação. Uma das formas
encontradas pelos idosos para fugir do alto custo do empréstimo e garantir prazo
maior de pagamento é colocar a transação em nome de um filho ou parente bem
mais jovem.
Para entender um pouco melhor, podemos exemplificar o que é utilizado
pelas seguradoras, que assumem o risco apenas de idade somada ao prazo de
pagamento do contrato que não exceda a 80,6 anos. Ou seja, um brasileiro de 70
anos pode fazer o financiamento imobiliário com prazo de quitação de, no máximo,
10,6 anos.
Contudo aos idosos de baixa renda, que queiram adquirir um imóvel o modelo
corrente é o Programa de Arrendamento Residencial (PAR, lei n°10.188/2001), da
Caixa Econômica Federal, instituído na década de 1990, que não se constitui em um
programa específico de construção de moradias nas áreas centrais. Endereçado a
população com rendimentos familiares situados na faixa de 3 a 6 salários mínimos,
pagando mensalmente cerca de 0,7% do valor do imóvel. Como se trata de
arrendamento, este programa permite a aquisição do imóvel pelo morador após um
período de 15 anos, descontando os valores já desembolsados durante o
arrendamento.
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Este banco estatal, entretanto, segue as limitações da faixa etária de acordo
com as normas das seguradoras contratadas para cobrir o empreendimento (em
caso, de incêndio, por exemplo) e o saldo residual quitado em caso de morte ou
invalidez permanente. A seguradora em questão é a Caixa Seguros, que exige a
quitação do empréstimo até que o comprador atinja 80 anos. Como a vigência do
PAR é de 15 anos, fica impossibilitada a entrada dos idosos a partir de 65 anos.
Dados do Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas
(Sintap)38, filiado à Central Única dos Trabalhadores, mostram que, dos cerca de
24,6 milhões de aposentados do país, 67% destes ganham apenas um salário
mínimo, o que torna ainda mais difícil adquirir um imóvel e mais complexo para
quem tem mais de 65 anos.
Outro programa disponível é a locação social, criado pela resolução 23 do
Conselho do Fundo Municipal de Habitação de São Paulo. Destina-se às camadas
da .população cuja faixa de renda até três salários mínimos não permite sua inclusão
em

programas

de aquisição de moradia pelos sistemas tradicionais

de

financiamento. Ela desvincula o provimento de moradia de interesse social da
sistemática de aquisição da propriedade do imóvel e também da possibilidade de
repasse do imóvel para terceiros, sistema bastante praticado em vários países
europeus.
No município de São Paulo, no início do ano 2000, um grupo se dispôs a
articular a conquista de moradia definitiva para os idosos de baixa renda, através da
criação do GARMIC, Grupo de Articulação para Conquista da Moradia para o Idoso
da Capital.
A partir do ano de 2002 a Sra. Olga Luisa Leon de Quiroga toma a liderança
deste grupo, buscando novas conquistas como os projetos de Vila dos Idosos (Pari I
e Vila Mariana), moradias no empreendimento do Parque do Gato, Aluguel Social e
Bolsa Aluguel.
O GARMIC tem como missão organizar o movimento de moradia para o
idoso, obter moradia para o idoso de baixa renda e/ou sem renda comprovada,
proporcionar amparo aos idosos carentes, proporcionar ações de prevenção,
habitação, reabilitação e integração dos idosos à vida comunitária, atuar em
38

Dados relativos ao ano de 2007.
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conjunto com organizações não governamentais e associações da sociedade civil,
desenvolver estudos para aprimoramento de políticas públicas, incentivar a
formação de novas associações, defender, judicialmente e extrajudicialmente,
interesses referentes à garantia dos direitos humanos dos idosos, celebrar acordos,
convênios, parcerias na promoção dos direitos humanos dos idosos e procurar e
incentivar alternativas de renda para os idosos.

3.3 Programas de Atendimento no Brasil

No Brasil, esbarra-se em dificuldades ao estabelecer programas de
atendimento, em especial nos casos de idosos dependentes. Estatísticas revelam
que, dos 65 aos 69 anos, 54% dos indivíduos não necessitam de auxílio para
realizar tarefas, contudo, a partir dos 80 anos, 28% já requerem cuidados pessoais
em tempo integral39 Então, os programas de atendimento procuram atender essa
faixa etária. Mostram-se precárias as políticas sociais de suporte aos cuidadores,
principalmente em relação a alimentação, auxílio domiciliar, assistência médica e
serviços de orientação, entre outros. Observa-se que o núcleo familiar vem
diminuindo, em parte pela dificuldade em proporcionar condições dignas de vida, o
que envolve a renda. As pesquisas40 mostram que metade dos idosos, encontram-se
entre famílias cuja renda total não ultrapassa três salários mínimos. Além de
estabelecer meios e métodos de atendimento ao idoso em sua residência, deve-se
traçar diretrizes para que a qualidade de vida seja levada em consideração, e
devendo ser o principal objetivo do programa de atendimento do idoso, pois morar
não é somente a casa em que residimos mas a rotina de afazeres e atividades que a
comunidade e a cidade nos dispõe.
Nos itens apresentados adiante serão descritas algumas iniciativas de
destaque com relação às políticas públicas de atendimento ao idoso, conduzidas na
esfera municipal.

39

Dados referentes a pesquisa realizada pelo SESC SP, em 2006.
Idosos brasileiros – Indicadores de condições de vida e acompanhamento de políticas/Ana Amélia
Camarano.et al – Brasília: Presidência da Republica, Subsecretaria de Direitos Humanos, 2005.
40
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3.3.1 Experiências do município de Santos

Santos é considerada uma das cidades que proporcionam melhor qualidade
de vida ao idoso graças à infra-estrutura urbana e completa rede de serviços
públicos: com temperaturas amenas mesmo no inverno, possui terreno plano na
maior parte de seu território, parques municipais e diversas opções de lazer, além da
proximidade com a Capital do Estado.
De acordo com o censo realizado pelo IBGE, em 2000, o Município tinha
65.200 idosos, o que equivale a 15,6% da população. Segundo a presidente do
Conselho Municipal do Idoso, Gisela Ione dos Santos, em entrevista ao jornal local
declara que é muito comum a pessoa que reside na Grande São Paulo mudar-se
para Santos ao aposentar-se, o que contribui para o elevado índice de moradores
em terceira idade. De acordo com as estimativas, do IPAT41 51% são mulheres, o
rendimento predominante dos idosos está entre R$500,00 a R$1000,00 e muitos
ainda trabalham em vários setores/áreas.
Quanto aos recursos existentes na cidade de Santos para o atendimento ao
idoso, pode ser divido em áreas de atendimento:
1. Saúde
Depois de 2006 esta área está sob responsabilidade da Coordenadoria da
Saúde do Adulto e do Idoso dentro da Secretaria Municipal de Saúde. O programa
inclui prevenção de doenças e promoção à saúde, visando melhor qualidade de vida
o que permite ao idoso permanecer na comunidade junto à família e incentiva a
independência funcional e autonomia. A rede municipal de saúde compõe-se de 16
hospitais, 21 policlínicas (unidades básicas de saúde), 3 pronto-socorros, 2 centros
de saúde. A construção de um hospital de atendimento à terceira idade, nos
próximos anos, faz parte dos objetivos da municipalidade.
2. Esporte e Lazer
A Secretaria Municipal de Esportes oferece na Seção da Terceira Idade, 21
modalidades de esportes e lazer, convênios com clubes, sociedades, SESI42,
Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social e do Meio Ambiente e Fundo
41
42

Instituto de Pesquisa A Tribuna, ano de 2005.
Serviço Social da Indústria
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Social. A Seção de Esportes Adaptados oferece atendimento para pessoas que
sofreram acidente vascular cerebral, e deficiências: mental, auditiva e visual.
Também são proporcionadas atividades em comum com SESC, supermercados,
organizações sem fins lucrativos, associações de aposentados, sindicatos e
empresas.
3. Cultura
Ao idoso são garantidos desconto ou mesmo entrada gratuita em teatros,
cinemas e passeios históricos. São oferecidos cursos específicos para idosos pela
Secretaria Municipal da Cultura, em parceria com SESC, SESI, organizações sem
fins lucrativos, clubes e associações. Existem canais de televisão locais e revistas
que trazem informações voltadas para este público. Vale ainda citar o tradicional
evento, que é o Baile na Praia, criado em 1999, a partir de um projeto de aulas de
dança de salão. Um ponto de destaque do Baile é o público diversificado,
destacando-se também a oportunidade dada aos músicos da região para se
apresentarem.
Figura 9 – Baile na Praia é sucesso aos finais de semana

Fonte: Francisco Arrais/PMS, in Diário Oficial de Santos de 20/9/2003.

4. Transporte
Em relação ao idoso, o município cumpre o seu papel de oferecer gratuidade
nos transportes coletivos, incluindo “peruas” e transportes alternativos, instituindo a
carteira de “passageiro especial”, incluindo na frota de ônibus, veículos adaptados e
reserva uma cota de lugares especiais.
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5. Educação
A Secretaria da Educação apóia e investe nas universidades da terceira
idade, com parcerias com a Unisantos43 e Unifesp. Criou o Programa de Educação
de Jovens Adultos (EJA) e o programa “Vovonauta”, cujo objetivo é oferecer às
pessoas idosas a oportunidade de acesso ao mundo digital, de conhecimento de
uma nova realidade através da internet. O curso é monitorado por professores
orientados em informática do Centro Rede do Futuro, com carga horária de 30
horas, durante três meses, atendendo em torno de 350 alunos, divididos em 14
turmas.
Figura 10 – Programa Vovonauta, desenvolvido na cidade de Santos-SP

Fonte: Francisco Arrais/PMS, in Diário Oficial de Santos de 21/5/2004.

6. Habitação
Além do cumprimento da cota de 3% das unidades residenciais para o
atendimento aos idosos dentro dos programas habitacionais com recursos públicos
ou subsidiados, o governo local tem apoiado e desenvolvido projetos de repúblicas
com a assessoria da Secretaria de Assistência Social, e tem atualmente quatro
unidades, entre clínicas geriátricas, casas de repouso e casa-dia.

43

Universidade Católica de Santos
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7. Assistência Social
Além da Secretaria dos Conselhos, a Secretaria de Assistência Social
coordena a Seção de Atendimento ao Idoso, e é responsável pelos seguintes
projetos:
Vovô Sabe Tudo: visa à valorização e o reconhecimento da experiência de
vida do idoso, através da realização de oficinas em que os participantes geralmente
são mais jovens. Este projeto é difundido na rede municipal de educação,
assistência social, saúde, cultura, esporte e turismo, valorizando a convivência entre
gerações e pelos trabalhos prestados os idosos são remunerados, garantido-lhes
renda extra.
As atividades intergeracionais incentivadas pelo projeto, possibilitam o
desenvolvimento do elo afetivo, de respeito mútuo e valorização da pessoa idosa. E
ainda, ensina que é possível dar significado à vida a qualquer tempo, mesmo sob
circunstâncias sociais adversas como as enfermidades enfrentadas pelos idosos,
jovens e crianças que integram o grupo.
Figura 11 e 12 – Oficina itinerante de artes e artesanato

Fonte: Benê Pontes/PMS, in Diário Oficial de Santos de 21/11/2003.

Atendimento Domiciliar: visa assegurar a permanência do idoso em sua
residência, evitando a institucionalização e preservando seus vínculos com sua
família e a comunidade. Promove ainda a divulgação e entendimento do Estatuto do
Idoso e o curso de cuidadores de pessoas idosas.
Atendimento à vítima de maus tratos e negligência (denúncias): atua com as
questões de violação dos direitos do idoso, oferecendo acompanhamento
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psicossocial nas situações de risco pessoal, como abandono, maus tratos, violência
doméstica e institucional.
Bazar “Artes e Fatos”: projeto de geração e renda, destinado aos idosos
carentes, como complemento da renda familiar. No bazar são expostos e vendidos
trabalhos manuais feitos pelos próprios idosos.
Padaria artesanal e trabalhos em supermercados, farmácias, etc são projetos
que oportunizam a complementação de renda.
Centros comunitários, casa-dia e condomínios solidários: espaços idealizados
especificamente para prevenir o isolamento social da terceira idade, desenvolvem
atividades culturais que estimulam e preservam o bem estar físico e emocional,
valorizando a convivência e as relações familiares e comunitárias.
Repúblicas: trata-se de uma proposta preventiva à não institucionalização do
idoso de baixa renda, já que preserva sua independência, autonomia e convivência
comunitária. É cobrado um aluguel simbólico e consegue-se preservar a liberdade e
conforto dos moradores. Este projeto criado há mais de dez anos, viabilizou o
atendimento de 40 pessoas em quatro repúblicas44. Vários moradores viviam nas
ruas, em cortiços ou enfrentam sérios conflitos familiares. Abrigados em imóveis
cedidos pela prefeitura, idosos acima de 50 anos e que ganham menos de dois
salários mínimos dividem as despesas da casa (luz, água e alimentação) e
participam de reuniões para resolver conflitos e gerenciar as atividades do dia-a-dia.
A primeira experiência com a moradia comunitária (república) para idosos, de
que se tem conhecimento no Brasil ocorreu no município de Santos, com a
República Bem Viver. A vida coletiva em república constitui um desafio, uma vez que
nesta fase da vida – a terceira e quarta idade – as pessoas tornam-se inflexíveis e
egocêntricas; não aceitam os limites dos outros e os próprios; afloram
comportamentos agressivos derivados dos sentimentos de abandono, rejeição,
desamparo, desafeto, angústia etc. No entanto, essas condições adversas são
flexibilizadas diante de necessidades básicas como as de ter um teto, de sentir-se
acolhido, e de pertencer a uma família.

44

Repúblicas existentes no município de Santos: Bem Viver, Fraternidade, Vitória e Renascer, dados
da Prefeitura Municipal de Santos em 2007.
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O projeto República Bem Viver45 foi formulado conjuntamente pelos idosos e
técnicos da prefeitura e sua efetivação ocorreu paulatinamente a partir de ações de
pressão e da negociação do movimento com setores da administração pública.
Viabilizou-se com o comodato de um imóvel cedido pela Fundação Ruth Alexandre
Maphuz à prefeitura. O referido imóvel foi repassado para a COHAB, órgão
responsável pela política habitacional, com o objetivo de ampliar o programa de
locação social, com a inclusão dos idosos. O imóvel, após passar por uma reforma,
foi disponibilizado para o projeto no dia 26/09/1996, quando foi ocupado por 14
moradores, sendo oito mulheres e seis homens. A administração é coletiva e –
gerenciada pelos próprios moradores, com a assessoria dos técnicos da prefeitura.
Os princípios dos programas para o idoso do município de Santos consistem
em assegurar a essa população direitos de cidadania, garantindo sua participação
na comunidade; defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida, e
combatendo a discriminação de qualquer natureza.
Assim, foi organizado em 1996 o Movimento do Idoso Pró-Moradia, que
cadastrou 109 necessitados de moradia e formulou as seguintes propostas:
destinação para o idoso de 10% da produção habitacional governamental para o
município; isenção do pagamento do IPTU para idosos proprietários e inquilinos;
incentivo à produção de moradia por sindicatos ou grandes empresas, e criação de
repúblicas.
A República Bem Viver tem os seguintes objetivos: propiciar aos idosos uma
alternativa

habitacional,

integrando-os

à

comunidade

e

afastando-os

da

institucionalização. Preservar sua individualidade e dignidade, desencadear um
processo de reflexão acerca da problemática habitacional da terceira idade, criando
oportunidades para a identificação de alternativas para solução do problema.
Desenvolver

projetos

de

moradia

coletiva

em

parceria

com

os

órgãos

governamentais e não-governamentais; manter reuniões periódicas com os
moradores.
O processo de implantação do projeto apresentou cinco fases46: seleção dos
moradores, preparação, acompanhamento técnico, adaptação e avaliação. A
escolha entre os 32 inscritos naquela ocasião, seguiu os seguintes critérios: renda
45
46

Primeiro projeto de República, nome escolhido pelos futuros moradores.
Na época em que foi implantado, 1996.
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de 1 a 2 salários mínimos, ser morador em pensão ou abrigo, cortiço ou de favor,
idade acima de 50 anos47 e residir no município.
Enquanto a COHAB realizava as obras de reforma do imóvel, no período de
maio a setembro de 1996, os futuros moradores foram preparados para o novo estilo
de vida. O grupo foi constituído, inicialmente por 05 pessoas entre 54 e 60 anos; 06,
entre 61 e 70 anos; 02, na faixa de 71 e 80 anos e uma pessoa com 84 anos.
O processo de preparação, com o intuito de promover conhecimento mútuo
do grupo, foi coordenado pelas equipes da COHAB e dos Centros de Convivência, e
por um representante dos idosos no Conselho Municipal de Habitação.
No imóvel de dois andares, as mulheres ocupam o andar de cima, por ser
mais amplo e os homens o térreo. Cada quarto é ocupado por duas pessoas
escolhidas aleatoriamente. Os móveis foram recebidos por doações ou comprados
com recursos angareados em atividades comunitárias. A divisão das atividades de
limpeza e de cozinha é decidida e avaliada coletivamente nas reuniões mensais.
Figura 13 – Cotidiano da República Bem Viver

Fonte: Benê Pontes/PMS, in Diário Oficial de Santos de 21/11/2003.

A manutenção da estrutura do prédio é de responsabilidade da COHAB e a
manutenção ordinária é de responsabilidade dos moradores, que poderão pedir
auxílio à COHAB, se necessário. Atualmente isto não tem sido necessário, pois os
moradores se organizam de forma a cuidar preventivamente da manutenção.
Foi elaborado o contrato de locação social e o regimento interno, que sofreu
modificações e adaptações de acordo com os temas discutidos em reuniões e
acordos entre os moradores. O aluguel, de R$70,0048 é destinado a ressarcir a
COHAB dos gastos com a reforma do prédio.

47

O grupo selecionado foi formado, também, com a perspectiva de que os mais novos pudessem
ajudar os mais velhos, portanto houve uma certa classificação entre as várias faixas de idade.
48
Valores informados por telefone, em dez/2007.
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Pode-se dizer, então, que este projeto (em perspectiva nacional) não se
dedica apenas em adequar uma república para idosos, mas de instituir uma forma
de garantir condições de atuação profissional criativa e defensora dos direitos do
idoso em toda sua amplitude. A organização e capacitação deste segmento social
para buscar condições de atender os seus interesses é apoiado pelo município. O
projeto de implementação da quinta república, na área central deste município em
2008, já foi autorizado.

3.3.2 Experiências do município de São Paulo

A

Secretaria

Municipal

de

Assistência

e

Desenvolvimento

Social49,

responsável pelo comando da política de assistência social na cidade de São Paulo,
regula, fomenta e integra as ações nas Supervisões Regionais de Assistência Social
das Subprefeituras do Município.
Compete a SMADS formular, implantar e avaliar a política de assistência
social, contemplando a segurança social em seus programas, projetos, serviços e
benefícios nas políticas de acolhida, proteção, provisão, convívio e defesa de
direitos, além de gerir e manter os sistemas de vigilância social às pessoas em
situação de vulnerabilidade social e risco pessoal.
A SMADS supervisiona diretamente os Centros de Referência em Assistência
Social, vinculadas as Subprefeituras do município, consta atualmente com 31
unidades, que prestam assistência a mais de 770 serviços conveniados, reunidas
em 312 organizações, oferecem atendimento sem qualquer distinção: mulheres,
crianças, adolescentes, adultos, idosos, pessoas em situação de rua, migrantes,
adultos em convalescença, famílias, pessoas com deficiência, adolescentes em
conflito com a lei, crianças vitimadas por maus-tratos, exploração sexual e de
trabalho, além dos programas de qualificação profissional. Diariamente, a rede
atende cerca de 110 mil pessoas, o que é ainda muito pouco, se considerados os
mais de 1 milhão de idosos residentes no município de São Paulo50.

49

SMADS
Pesquisa realizada pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, em parceria
com a organização Pan-americana de Saúde (Opas) e apoio da Fapesp, em 2000.
50
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A assistência a essa parcela da população se faz oferecendo alojamento em
Abrigos Especiais, Albergues, Moradias Provisórias, Casas de Acolhida, Centros de
Referência da Criança e do Adolescente, Centro de Referência da Cidadania do
Idoso, Abrigos e Núcleos Sócio-Educativos. Nessas unidades, além de acolher,
preocupa-se em atender as diferentes necessidades de cada segmento da
população.
Realiza, ainda, a revisão do benefício de Prestação Continuada – BPC, que
permite conhecer os beneficiários por idade, identificar demandas e incentivar a
oferta de serviços. Previsto pela Lei Orgânica da Assistência Social (art.20), garante
o direito a um salário mínimo ao idoso com 65 anos e mais com renda per capita
inferior a ¼ da salário mínimo. Em setembro de 2005, eram 65.657 idosos assistidos
pelo BPC.
A Coordenadoria do Idoso e o Grande Conselho Municipal do Idoso buscam
incentivar políticas sociais que preparem a sociedade para a mudança da pirâmide
populacional e conscientizem a população sobre as necessidades específicas d e
um idoso. O papel destes dois órgãos é articular e coordenar o setor público, o
privado, o voluntariado e a sociedade civil organizada, em prol de ações que
melhorem o bem-estar e a qualidade de vida do cidadão de terceira idade. Entre
essas ações destacam-se as que são descritas nos tópicos a seguir.
1. Centro de Referência da Cidadania do Idoso51
Trata-se de um espaço que oferece serviços diversificados: espaço de estar,
com opções de leitura, entretenimento, apresentações culturais, educativas,
informativos, realização de eventos, mostras etc. As parcerias com outras
secretarias municipais e organizações não governamentais e a presença, sob várias
formas, da responsabilidade social e empresarial, direcionadas visam atender e
qualificar a vida dos idosos.

51

CRECI@
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Figura 14 – Centro de Referência da Cidadania do Idoso em São Paulo.

Fonte: http://www.partes.com.br/ed50/terceiraidade.asp, acessado em dez/ 2007.

O CRECI conta ainda com serviços de cafeteria, confeitaria e oferta de
refeições programadas, em espaço ajardinado propício para encontros, conversas,
leituras, descanso e convívio. O ambiente resgata a memória histórica do centro da
cidade e está instalado em patrimônio arquitetônico, nos baixos do Viaduto do Chá,
restaurado e adaptado pelo arquiteto João Armentano, tendo sido inaugurado em
setembro de 2004.
A programação se propõe a desenvolver as potencialidades, estimular a
descoberta de novas habilidades, proporcionar momentos de prazer e alegria,
propiciando ao idoso o reconhecimento de outras possibilidades que o levem a
elaborar novos projetos de vida.
Trata-se

de

espaço

aberto

para

pesquisadores

e

estudiosos

do

envelhecimento apresentarem suas reflexões e metodologias, promoverem debates,
encontros e demais eventos que possam qualificar e contribuir para a inclusão social
dos idosos da cidade de São Paulo.
2. Núcleos de Convivência/Centros de Convívio Diurno
Espaços de estar e convívio, que, num espaço de tempo de 8 horas por dia,
disponibilizam aos idosos de ambos os sexos, múltiplas atividades educativas,
sociais, políticas, esportivas, culturais, de recreação e de lazer. As atividades
programadas tem o objetivo de promover o auto-conhecimento, o exercício da
relação com o outro e com a comunidade. O município de São Paulo possui uma
rede de 86 núcleos de convivência e 18 centros de convivência intergeracionais
(ligados às subprefeituras), cujos espaços com a mesma proposta, dirige-se ao
público variado. De acordo com dados de 2005, são realizados sete mil
atendimentos mensalmente.
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3. Serviço Sócio-Alimentar Domiciliar para Idosos
Dispensa a atenção aos idosos vulneráveis,

que moram

sozinhos

preocupando-se sobretudo, com a alimentação, entregando refeições prontas,
suficientes para um dia. Atende a região da Sé, República, Bom Retiro, Liberdade,
Consolação, Cambuci, Santa Cecília, em parceria com a Tem Yad. Procura
complementar a alimentação entregando nos centros de convivência, 1kg de
leite/mês por usuário. Agentes domiciliares, em número de dois, atendem 30 idosos
e distribuem 4.030 litros de leite/mês52. O custo mensal fica em torno de R$
4.414,0053.
4. Núcleo de atendimento à família
Programa federal municipalizado, em que participam idosos em 15 núcleos
trabalhando como agentes comunitários, recebendo uma bolsa auxílio de R$ 150,00
mensais. Em 2005 eram 75 idosos.
5. Inclusão Produtiva dos Idosos
A parceria com empresa de alimentação “Pizza Hut” gera emprego para os
idosos de 60 anos ou mais, dando a possibilidade de continuarem ativos profissional
e socialmente.
6. Secretaria Municipal da Saúde - SMS
São oito unidades de referência para o idoso, localizadas em regiões
estratégicas. Nelas se desenvolvem atividades de atenção integral, recuperação e
manutenção da saúde, socialização e integração do idoso, contando com uma
equipe gerontológica multidisciplinar. Os tratamentos prioritários são combate a
hipertensão arterial, dos problemas osteoarticulares, cardiovasculares, diabetes e
depressão. Realizam a distribuição gratuita de medicamentos essenciais para as
doenças mais freqüentes e cujo tratamento exige um custo alto.
Existem ainda 275 núcleos de atendimento ao idoso, instalados nas unidades
básicas de saúde destinados à prevenção e reabilitação de doenças. Os núcleos
oferecem atividades físicas, manuais e oficinas de educação alimentar.

52
53

Dados do ano de 2005.
idem
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7. Núcleos de Serviços com Albergues
Oferece albergamento provisório para homens, mulheres, idosos e famílias,
que se encontram em situação de rua. Funcionam todos os dias, em período
integral, sendo que no período diurno funciona como núcleo de serviços e oferece
trabalho social, atendimento às necessidades básicas e possibilidades de convívio.
Os 26 albergues do município têm como objetivo principal acolher e preparar
adultos à conquista da autonomia. Ao todo disponibilizam 701 vagas, sendo que o
custo mensal ascende a R$126.180,00.
8. Moradia Provisória
O poder público municipal oferece condições de moradia para grupos, em
caráter provisório, de ambos os sexos, independentes e socialmente ativas,
acolhendo e fortalecendo a pessoa para alcançar a sua autonomia pessoal. Os
custos de locação e tarifas públicas são subsidiados para a gestão coletiva da
moradia.
Existem duas moradias provisórias destinadas ao público, localizadas em
Santa Cecília e Vila Mariana, dispondo de 24 vagas ao todo.
Casa dos Idosos – Santa Cecília

Foto 1 – Fachada da Casa dos Idosos – Santa Cecília
Foto de Andréa H. Pfützenreuter, 26 julho 2006.
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Localiza-se na rua Guaianazes, n°1417, em área central, o que facilita o
deslocamento dos idosos em suas tarefas diárias ou profissionais, pois que muitos
desenvolvem pequenas atividades para auxiliar no orçamento doméstico.

Foto 2 e 3 – Áreas Comuns: lavanderia e cozinha
Foto de Andréa H. Pfützenreuter, 26 julho 2006.

Dividem o espaço, nesta moradia, 1454 idosos do sexo masculino, com idade
entre 65 e 74 anos, assistidos pelo Loas, que podem ficar hospedados no máximo
por 18 meses. As despesas com a casa são divididas entre os residentes. A
administração geral da casa é feita por uma organização não governamental, que se
responsabiliza em fiscalizar as contas do aluguel do sobrado, IPTU, bem como
auxiliar na assistência social e atendimento clínico quando necessário.

Foto 4 e 5 – Quartos da Casa dos Idosos – Santa Cecília
Foto de Andréa H. Pfützenreuter, 26 julho 2006.

A moradia dispõe de áreas comuns: banheiro, sala, cozinha, área externa e
área de serviço, administradas coletivamente pelos moradores. Quanto aos quartos,
54

Dados referentes a entrevista realizada em julho/2007.

83

os residentes são orientados a respeitar a individualidade de cada um
principalmente em relação a objetos de uso pessoal. Cada um dos quartos acomoda
entre três ou quatro idosos.

Foto 6 e 7 – Sala de televisão e biblioteca
Foto de Andréa H. Pfützenreuter, 26 julho 2006.

Casa dos Idosos – Vila Mariana

Foto 8 – Fachada da Casa dos Idosos – Vila Mariana
Foto de Andréa H. Pfützenreuter, 27 julho 2006.

Inaugurada no dia 03 de julho de 2004, localiza-se na rua Botucatu, n°965, é
destinada exclusivamente para abrigar pessoas do sexo masculino e tem a
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capacidade para 10 idosos. Atualmente conta com apenas 06 residentes55, com
mais de 60 anos, e todos com passagem por albergues.
Além de contar com a moradia, os idosos são incentivados a participar de um
projeto de geração de renda desenvolvido no Espaço de Convivência para o Idoso
Dom Helder Câmara, localizado na região disponibiliza diversas oficinas, entre elas,
musicoterapia e reflexão do envelhecimento.

Foto 9 e 10 – Sala de televisão/copa e cozinha
Foto de Andréa H. Pfützenreuter, 27 julho 2006.

O sobrado de dois andares possui 04 quartos, piso superior é o mesmo
número do inferior, ocupadas por, no máximo, 03 idosos por quarto. Contams
também com dois banheiros coletivos, que atendem a todos os moradores, além de
áreas de convívio como cozinha, sala de estar, sala de televisão, lavanderia, de uso
comum que servem de local de integração.

Foto 11 e 12 – Quarto para dois idosos
Foto de Andréa H. Pfützenreuter, 27 julho 2006.

55

idem
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A administração do local fica por conta dos moradores, que não t6em
despesas com aluguel, pois o espaço é cedido pela subprefeitura da região junto
com a Coordenadoria de Ação Social, que se responsabiliza pela manutenção
predial do local.
9. Abrigos Especiais
Estes abrigos são destinados a idosos, com 60 anos ou mais, onde recebem
atendimento integral 24 horas para ambos os sexos. Oferece apoio psicológico,
atendimento social individualizado e em grupo. Existem 02 abrigos com estas
características no município, localizados nas subprefeituras da Sé e da Mooca,
dispondo de 130 vagas ao todo. O custo mensal destes abrigos para os cofres
públicos, gira em torno de R$ 37.560,00 mensais56.

Casa Simeão – Brás

Foto 13 – Fachada da Casa Simeão
Foto de Andréa H. Pfützenreuter, 26 julho 2006.

A Casa Simeão funciona 24 horas por dia e atende, em média, 180 homens
diariamente, tendo um espaço exclusivo para portadores de necessidades especiais.
O tempo de permanência é estimado em no máximo de 18 meses, mas devido a
problemas

56

de

saúde,

Dados do ano de 2005.

alguns

deles,

acabam

permanecendo

por

tempo
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indeterminado. Para serem admitidos na Casa devem passar por uma entrevista, a
fila de espera se estende a três meses.

Foto 14 – Espaço para oficinas de geração de renda
Foto de Andréa H. Pfützenreuter, 26 julho 2006.

Além de moradia provisória é também um centro de serviços. Atividades de
capacitação no restaurante-escola e na padaria comunitária são algumas das
atividades que podem ser desenvolvidas por seus moradores, assim como o
trabalho com marchetaria, pintura, arte com cera, entre outros. Um convênio com o
Senai, localizado ao lado da Casa, destina vagas de diversos cursos para os
usuários da Casa de Simeão. O Instituto Paulo Freire também disponibiliza a
alfabetização para os idosos que queiram aprender a ler e escrever.
Todos os 23 funcionários (09 orientadores, 02 assistentes sociais, 05
cozinheiros e assistentes, 05 serviços gerais e 02 coordenadores) que atuam na
Casa Simeão são da entidade Reciclázaro, que faz a gestão e administração do
local há mais de dez anos. Para a resolução de problemas a entidade adotou a
Assembléia de Combinados (delimitam as regras da casa) e reuniões individuais, por
quarto e em grupo.

Foto 15 e 16 – Sala de leitura e área externa de lazer
Foto de Andréa H. Pfützenreuter, 26 julho 2006.
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Inaugurada em dezembro de 2003, a casa possui 21 apartamentos,
distribuídos em quatro andares. Cada unidade conta com dormitório para no mínimo
dois e no máximo cinco idosos, varanda, banheiro, além de uma copa comunitária
em cada andar. Possui ainda espaço para lavagem de roupas, assim como
refeitório, área de estar, fumódromo e área coberta e descoberta para lazer.
Nesses locais é importante direcionar a atenção ao cotidiano dos idosos, por
exemplo, a utilização de beliches para maiores de 60 anos não tem como ser
adotada. Apesar da necessidade por espaço e lugar nos abrigos para os idosos,
sempre se deverá levar em conta a questão de segurança e salubridade, que não
pode ser submetida a pressão dos órgãos públicos. O que mais pode-se esperar?

Foto 17 e 18 – Modelos de quartos existentes com a utilização de beliches
Foto de Andréa H. Pfützenreuter, 26 julho 2006.

Sítio das Alamedas – Móoca

Foto 19 e 20 – Entrada do Sítio das Alamedas e Horta Comunitária
Foto de Andréa H. Pfützenreuter, 29 julho 2006.

Específico para pessoas em situação de rua com mais de 60 anos, o Abrigo
Sítio das Alamedas, gerenciado pela CROPH (Coordenação Regional das Obras de
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Promoção Humana) há mais de sete anos, é um abrigo especial da SMADS
(Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social) onde moram
atualmente 60 idosos (54 homens e 06 mulheres), em casas geminadas, cada qual
com o nome de uma árvore. O tempo de permanência máximo é de 18 meses.
Através de atividades de convivência, com divisão de tarefas de limpeza, higiene,
cozinha e a inserção em programas de geração e renda e sociais, busca-se a
autonomia e independência de seus usuários.

Foto 20 e 21 – Refeitório e cozinha
Foto de Andréa H. Pfützenreuter, 29 julho 2006.

A casa funciona 24 horas por dia. Os moradores possuem as chaves do
portão de entrada e de suas casas, ficando livre a entrada e saída em qualquer
momento do dia. A CROPH dispõe de 11 funcionários, sendo 02 vigias, 03 agentes
de educação, 01 cozinheira, 03 técnicos (assistente social e psicólogo), 01 auxiliar
de serviços gerais e 01 auxiliar de cozinha.
“A convivência nas casas é muito importante no processo de reinserção social
dessas pessoas”, explica a coordenadora Miriam Oliveira57, que desenvolve no local
um trabalho de fortalecimento dos vínculos familiares e da auto-estima e a
autonomia de cada idoso. No local, os idosos têm atividades diárias, em sistema de
rodízio, como preparação das refeições na cozinha e limpeza da área coletiva.
Em cada casa, com dois quartos, banheiro e área de serviço, moram três
pessoas, sendo estas, dispostas em um bloco diferenciado das dependências
coletivas, que são o refeitório, biblioteca, cozinha, sala de reuniões e sala da
assistente social e psicóloga.
57
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Foto 23 e 24 – Quartos da casa geminada
Foto de Andréa H. Pfützenreuter, 29 julho 2006.

A parceria com associações não governamentais proporciona ao idoso,
oportunidade de aprendizado de um novo ofício, por hobby ou como uma nova fonte
de renda. Procura resgatar a importância da educação, oferecendo cursos para os
idosos com pouca escolaridade. Ainda mostra que há necessidade de novas
políticas públicas, que facilitem e melhorem a participação entre o poder público,
privado, organizações do terceiro setor e sociedade civil.
Muito embora bem intencionados os diversos projetos de abrigo aos idosos,
fica evidente a necessidade de moradia permanente do idoso, onde ele possa criar
vínculos, identidade com o local de sua moradia, sem a necessidade de mudança.
Para onde o idoso vai depois de se passarem os seis ou doze meses obrigatórios,
faz um rodízio de república? O projeto de geração de renda para os idosos é viável,
mas será sustentável para o envelhecimento? A espera pela Vila dos Idosos no Pari
foi relatada com ansiedade por todos os idosos que gostariam de ter a sua
privacidade garantida e a segurança de não precisarem mudar dentro de um ano e
meio.
Nesses projetos de moradia provisória e abrigos, são esquecidos os
mecanismos de segurança contra acidentes decorrentes da mobilidade limitada dos
idosos. Alguns exemplos como: (1)tem-se edificações assobradadas sem rampa ou
elevador como alternativa de acesso ao segundo piso, (2) cama na forma de
beliches, (3)degraus não sinalizados separando ambientes, (4)a falta de infra-
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estrutura nos banheiros (barras de apoio, cadeiras, possibilidade da entrada de
cadeira de rodas), (5) ambientes com pouca ventilação e insolação.
A falta de privacidade e de espaços para guardar os pertences pessoais são
reclamações usuais nos empreendimentos visitados.
Em instituições de longa permanência o órgão fiscalizador e norteador de
atendimento é a vigilância sanitária, que regulamenta as condições mínimas para
que se possa fazer o atendimento coletivo do idoso. A maior indagação relacionada
às repúblicas visitadas refere-se a inadequação arquitetônica do local ao perfil do
usuário. A quem cabe a responsabiliade pela fiscalização e regulamentação dessas
obras? O que faz o Conselho dos Idosos para analisar e reivindicar melhores
instalações? Qual o instrumento utilizado para executar esta análise técnica e social
e com que freqüência? Qual o diálogo existente entre as secretarias social,
habitação, saúde entre outras, antes e depois da implementação das repúblicas,
abrigos, vilas etc?
Revelando-se os problemas, observamos que a recuperação da auto-estima e
a reinserção na comunidade é trabalhada de maneira única nestas moradias, onde
há divisão de tarefas que transfere aos moradores a questão de responsabilidade e
convívio com grupos de diferentes origens e opiniões, e também respeita a formação
de opinião própria, liderança e autonomia.
Um projeto deve preocupar-se com a integração social e o bem estar físico e
mental das pessoas que irão morar no local. Em se tratando de idosos, a
preocupação com a adequação do ambiente e a sua qualidade de vida deve ser
priorizada como política pública de atendimento.
10. Locação Social – Vila dos Idosos
Os moradores da Vila dos Idosos são beneficiados pelo Programa de
Locação Social, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Habitação58. Esse
programa contempla a produção de unidades habitacionais novas ou a compra e
reforma de edifícios para alugar às famílias de baixa renda por um valor subsidiado,
que seja conciliável com a remuneração do morador.

58
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Uma grande preocupação da SEHAB é manter o projeto voltado para seu
público alvo, os idosos, por isso que a fiscalização da pós-ocupação das unidades é
de extrema importância, até para evitar que o perfil dos moradores se descaracterize
da seleção inicial. No caso da morte do idoso que esteja ocupando uma das
unidades, a família (caso esteja co-residindo com os idosos) terá que desocupar a
moradia. Se, entretanto, residirem duas pessoas com mais de 60 anos, um casal,
por exemplo, e um deles morrer, a família continua na unidade, vez que ainda
atende os critérios estabelecidos para a demanda para a ocupação.
De acordo com os critérios para atender a demanda, estabelecidos na
Resolução do Conselho Municipal da Habitação n°17, de 22 de fevereiro de 2006,
tem prioridade as famílias com renda entre um e três salários mínimos, famílias que
alojadas em áreas de risco e aos candidatos de maior idade. Famílias pouco
numerosas, casais com no máximo um filho, pessoas que vivem sozinhas e pessoas
com deficiência e com mobilidade reduzida também tiveram prioridades na seleção.
Num contexto mais abrangente, o projeto é destinado a atender pessoas com
diferentes histórias de vida, na perspectiva que tenham acesso à moradia adequada,
qualidade de vida e maior participação na comunidade. O processo de seleção
contou com mais de 5000 idosos inscritos.
O prédio foi inaugurado em 19 de agosto de 2007, executado pela Companhia
Metropolitana da Habitação de São Paulo59, mas a sua concepção e as
reivindicações por este local já surgiram em 2000 a partir de forte demanda do
Grupo de Articulação para Conquista da Moradia do Idoso da Capital60. Seu projeto
arquitetônico foi concebido sob a coordenação da Cohab São Paulo, ouvindo a
comunidade dos idosos.

59
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Foto 25 e 26 – Fachadas da Vila dos Idosos - Pari
Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo, agosto 2007

O terreno em que fica a Vila dos Idosos tem dimensão de 7.361,75 m2 e era
uma área remanescente da Secretaria da Cultura que ali havia instalado uma
biblioteca. Desde 2001 a Sehab e Cohab negociaram a transfer6encia administrativa
da área para a Sehab, viabilizando a construção da Vila dos Idosos nesta área
central61. A vila tem 8.193 m² de área construída; sua obra foi licitada pela Cohab e
sua execução iniciou-se no ano de 2004.

Foto 27 e 28 – Corredores externos para integrar e ventilar as habitações
Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo, agosto 2007

Localizada na rua Carlos de Campos, n°840, dispõe de 145 apartamentos
distribuídos em quatro pavimentos, com quitinetes de 29 m² e apartamentos com um
quarto de 43 m². Do total de unidades, dezesseis quitinetes e nove apartamentos no
térreo, foram projetados para pessoas com dificuldade de locomoção: com barras
para apoio nos chuveiros, apoio para sanitário e espaço para circulação de cadeiras
de rodas. Nos outros três pavimentos são 57 apartamentos e 88 quitinetes. O
61

A transferência administrativa foi possível (sem necessidade de doação), uma vez que o imóvel
seria destinado ao programa de locação social, permanecendo, portanto, em propriedade da
Prefeitura Municipal de São Paulo.
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edifício tem três acessos, providos com elevadores, que para os idosos se torna
essencial, embora signifiquem considerável peso no orçamento.

Figura 15 – Croqui de um tipo de habitação e Foto 29 – Habitação entregue
Figura doEscritorio Vigliecca, janeiro/2008.
Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo, agosto 2007

Os apartamentos e quitinetes são confortáveis e arejados, o custo de cada
unidade deve ficar em torno de R$30 mil. Para manter a moradia, os idosos
contribuirão com um quarto do salário da família para o aluguel, além de condomínio
subsidiado no valor de R$ 40,00 e cada família fica responsável pelas contas de sua
unidade(luz, água, telefone)62.
A vila envolve a Biblioteca Municipal Adelpha Figueiredo, localizada na área
ao lado do terreno, deixando-a como parte central do projeto. Com a biblioteca
situada no centro dos quatro pavimentos, a Vila dos Idosos passa a ter um grande
diferencial. O acesso será o mesmo tanto para os moradores da Vila dos Idosos,
quanto para todos os munícipes locais.
11. Projeto Acompanhante de Idosos – Anjos Urbanos
Preocupados com a população idosa e principalmente com os idosos frágeis
residentes em São Paulo, a Secretaria Municipal da Saúde formulou em 2003 um
projeto-piloto, visando atender suas necessidades, abrangendo os residentes na
área coberta pela Coordenadoria de Saúde Santa Cecília.

62

Informações obtidas pelo site da Secretaria Municipal da Habitação de São Paulo – SEHAB em
janeiro/2008.
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Grande mérito da sua eficiência se deve ao empenho dos profissionais de
saúde da URSI63 Sé/Santa Cecília, que desde 2001 vem trabalhando junto à
comunidade local e ao segmento idoso organizado. O debate se fundamenta na
concepção de políticas públicas e no papel do Estado no atendimento das
necessidades da população idosa mais fragilizada. Em 2003, a Área Técnica de
Saúde do Idoso, motivada pela solicitação constante dos profissionais da URSI,
formulou, em parceria com a Secretaria de Trabalho e Solidariedade, um projetopiloto, denominado Acompanhante de Idosos/Anjos Urbanos, que teve a parceria do
Instituto de Geriatria e Gerontologia da Unifesp. Posteriormente, a Associação
Saúde da Família (ASF) passou a ser parceira na execução e no acompanhamento
do projeto, com algumas adaptações.
Finalmente em 2004, a coordenadoria da atenção básica64 e a área técnica de
saúde do idoso/CODEPPS65, com parceria na capacitação da IGG/UNIFESP66,
colocam em prática o projeto piloto “Acompanhante de Idosos-Anjos Urbanos” na
região da Sé e Móoca do município de São Paulo.
O projeto tem como principal proposta realizar o acompanhamento
biopsicossocial a pessoas idosas com dependência funcional e com insuficiência de
suporte familiar e social, no domicílio, na perspectiva da promoção da autonomia,
independência, qualidade de vida e integração social, de forma a manter o maior
tempo possível os idosos vivendo na comunidade, evitando assim a sua
institucionalização.
A iniciativa que tem como referência o modelo biopsicossocial (psiquismo,
corpo, meio sócio-econômico cultural e espiritual), tem uma visão integral do ser e
do adoecer que compreende as dimensões: física, psicológica e social. O Técnico de
Saúde, por exemplo, deve sempre considerar, no seu diagnóstico, a interação dos
fatores sociais, psicológicos e biológicos, de modo a avaliar o estado de saúde da
pessoa e fazer recomendações, se necessário, para o tratamento. Desta forma, é
importante recolher muita informação e organizá-la o melhor possível para conseguir
um bom diagnóstico.

63

Unidades de Referência à Saúde do Idoso
Coordenadoria de saúdes Norte, Centro-Oeste e Sudeste
65
Coordenação de Desenvolvimento de Programas e Políticas de Saúde
66
Instituto de Geriatria e Gerontologia da Universidade Federal do Estado de São Paulo
64
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As áreas de abrangência do projeto são os distritos administrativos da Sé,
Santana e mais recentemente na Mooca. O trabalho é feito por meio de parcerias,
sendo pioneira a Associação Saúde da Família (ASF). Em junho de 2006 foi
estabelecida uma parceria com o Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, que
se responsabiliza pelo atendimento aos idosos residentes no bairro da Móoca.
No ano de 2007 foram atendidas 102 pessoas idosas com importantes
prolemas de saúde, apresentando na sua maioria graus de dependência funcional
entre alto e moderado. Uma pequena parcela possui problemas relacionados com os
transtornos mentais ou com a deficiência mental ligada à insuficiência de apoio
familiar e social e à dependência funcional. São pessoas em situação de isolamento
social, com poucos vínculos afetivos e sem contato com a comunidade por causa da
limitação funcional e também por apresentarem sintomas depressivos decorrentes,
muitas vezes, da própria situação em que vivem. A maioria (72%) é do sexo feminino
e a metade (50%) se encontra na faixa etária acima dos 80 anos. Na Móoca prestase assistência a uma senhora de 104 anos de idade.
Para o atendimento das necessidades dos idosos foram contratadas pelas
entidades

organizadoras

18

acompanhantes

de

idosos

(oito

na

Santa

Cecília/Santana e dez na Móoca). São todas mulheres que desenvolvem suas
atividades em 40 horas semanais e realizam o acompanhamento domiciliar, em
média, de seis usuários, com freqüência e número de horas estabelecidas, segundo
a necessidade de cada caso, de segunda a sábado. As principais funções e
atribuições dessas profissionais são as seguintes:
• Realizar acompanhamento domiciliar dos idosos;
• Desenvolver as atividades com as diversas equipes das unidades de saúde
do território, de acordo com o plano de cuidado estabelecido no início do
atendimento;
• Participar de reuniões com as equipes das unidades de saúde onde o
usuário é vinculado;
• Participar de reuniões semanais com a coordenação regional e geral
sempre que solicitadas;
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• Realizar relatórios quinzenais dos acompanhamentos para coordenação
regional;
• Oferecer companhia, apoiar, estar junto por meio da escuta, de conversas e
atividades externas e de lazer (quando possível), respeitando os valores e a
privacidade da pessoa atendida;
• Oferecer ajuda para os cuidados pessoais, nas atividades de higiene
pessoal (banho, higiene oral e alimentação) e nas atividades de cuidados
com a saúde (consultas, exames, medicações, exercícios físicos e
respiratórios etc.);
• Oferecer ajuda no cuidado com o local da moradia, nas atividades de
limpeza da casa e das roupas;
• Oferecer ajuda em atividades externas, como, por exemplo: supermercado,
farmácia, benefício social, banco etc.;
• Articular os recursos existentes na comunidade para a criação de rede de
ajuda para o usuário.
Este projeto busca investir no desenvolvimento de métodos de capacitação
técnica para os acompanhantes de idosos e cria uma nova forma de atendimento
dentro do Sistema Único de Saúde que poderá aprimorar as políticas públicas na
área da atenção ao idoso frágil e vulnerável.
Ao longo do projeto desde 2004, de acordo com o depoimento de Marília
Berzins da Secretaria da Saúde de São Paulo, tem-se percebido que para o idoso
houve uma quebra do isolamento social, além de agilidade do diagnóstico médico e
condutas, também o resgate da história e a busca de interesses(outras atividades)
por parte do idoso, o que melhora a auto estima e o auto cuidado (aparência, humor,
higiene),

aderência

no

tratamento,

autonomia,

sentimento

de

segurança,

pertencimento e inclusão.
Com relação às famílias, houve uma maior aproximação com o idoso,
responsabilização e disponibilidade, diminuindo a sobrecarga, mantendo agora outra
referência: a de relação afetiva com idoso com a possível contratação de cuidador,
decorrente da presença do Estado.
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Quanto ao entorno, a comunidade também se faz presente na ação do
projeto, percebendo uma maior articulação com os recursos do bairro, a mobilização
do entorno para o oferecimento de maiores serviços, que facilitam a acessibilidade
ao idoso, a redescoberta do local onde vive através de pequenas caminhadas, além
de resgatar a motivação e a auto estima que são sinônimos de autonomia.
As acompanhantes comunitárias, por sua vez, sentem dificuldade de inserirse nas unidades de saúde, mesmo este projeto partindo do poder público. Por
precisarem de um suporte constante para o manejo da heterogeneidade dos
sujeitos, da imprevisibilidade da situação, da sensação de impotência, falta-lhes o
apoio necessário, além do prepara constante por ser um trabalho solitário e por não
conseguirem enfrentar os desafios, acabam perdendo a paciência, o que se reflete
nos resultados da assistência, frustrando a expectativa das acompanhantes
comunitárias e do usuário.
Para a coordenadoria de saúde e em âmbito municipal, este projeto tem se
revelado estratégia valiosa no campo da saúde, na garantia da acessibilidade,
equidade e atenção integral.
No ano de 2007, este projeto apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde
de São Paulo em parceria com a Associação Saúde da Família/Projeto Anjos
Urbanos e com o Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto/Programa
Acompanhamento Comunitário do Idoso, foi vencedor da categoria “Programas
Exemplares” da 9ª edição do Concurso Banco Real Talentos da Maturidade. Como
prêmio receberam: um troféu, R$ 100mil reais e consultoria por um ano para o
aprimoramento do projeto.

3.3.3 Experiências em outros municípios

Envelhecer com qualidade de vida significa reconhecer que não houve perdas
e sim, que se alcançou outro estágio da vida. A arte de envelhecer pressupõe o
desenvolvimento de habilidades que permitam ao idoso, primeiramente, constatar
que não há algo que foi perdido e até roubado em sua existência. As perdas podem
ser ressignificadas.
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Face ao crescente número de idosos, mostra-se propício o investimento em
estabelecimentos públicos, direcionados a este segmento, assim como desenvolver
atividades específicas.
Vitória/ES
O Conselho do Idoso criado pela Lei Municipal nº. 4946/99, é um órgão
permanente, paritário, deliberativo e consultivo. Colabora na formulação das
Políticas, Planos, Programas e Projetos para melhorar a qualidade de vida das
pessoas idosas. O Conselho é composto por 32 membros, sendo 16 do Poder
público e 16 da sociedade civil. O mandato é válido por dois anos.
As secretarias que compõem o conselho em nível municipal são: Ação Social;
Educação; Saúde; Desenvolvimento Econômico; Esportes; Cultura; Cidadania e
Direitos Humanos e Câmara Municipal de Vitória. Na sociedade civil, os membros
devem atuar nas áreas: instituição de nível superior; associação de idosos;
instituição asilar; associação médica de geriatria e gerontologia; grupo de
convivência; associação ou sindicato de aposentados; usuários de serviços de
assistência ao idoso e Conselho Popular de Vitória.
No município existe um Programa de Atenção Integral ao Idoso, que inclui
atendimento domiciliar e desenvolvimento de atividades que buscam a integração e
qualidade de vida para este público. Abaixo estão algumas das iniciativas
conduzidas no município de Vitória:
1. Projeto Vivendo a Melhor Idade
Desenvolve ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida do idoso,
trabalhando a valorização e integração familiar e comunitária. A construção de novos
laços afetivos, a reconquista da alegria de viver, o resgate de sua importância na
sociedade, o incentivo à participação como ser, rico em conhecimento e
experiências, são objetivos fundamentais do projeto.
As reuniões dos 35 grupos da Terceira Idade (ou grupos de convivência)
existentes no município ocorrem uma vez por semana, cada dia em um bairro. Nos
encontros, os idosos participam de atividades físicas com exercícios específicos
para essa faixa etária e oficinas de artes. Também há dança, teatro, congo e
momentos de socialização, onde é trabalhado o tema ‘Idoso como sujeito de
direitos’.
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2. Vitória das Artes
A ação tem como objetivo aproveitar os talentos da Terceira Idade como
multiplicadores na área de artes para a comunidade. Eles ministram oficinas que
visam a geração de renda aos idosos, tanto dos monitores (que são remunerados),
quanto dos alunos, que poderão, com o apoio da Prefeitura, expor seus trabalhos
em mostras de artes realizadas em vários locais da cidade. Há várias oficinas, como
bijuterias, tapeçaria, pintura em tela, bordados, trabalhos em cerâmica, biscuit, entre
outras, que são realizadas nas comunidades de Vitória a pedido dos próprios idosos.
O instrutor vai ao bairro e ministra a oficina em escolas, igrejas, associação de
moradores ou outro local.
3. Convivendo no Parque
O objetivo é melhorar a qualidade do atendimento à população idosa, por
meio de atividades artísticas e físicas nos parques de Vitória, propiciando o convívio
dos Grupos da Terceira Idade com a natureza, em um ambiente agradável e seguro,
trabalhando os aspectos afetivo, cognitivo e psicomotor dos idosos. Estes participam
de exercícios, como alongamentos, ioga, caminhadas, congo, além de assistir a
palestras, filmes nas áreas de cidadania, educação, saúde, entre outras atividades.
Os encontros ocorrem duas vezes por semana, nos parques Barreiros, em São
Cristóvão e no Horto de Maruípe.
4. Terceira Idade em Ação
Procura envolver e engajar os idosos como voluntários em atividades de
Vitória que tenham cunho social; campanhas públicas nas áreas de educação, meio
ambiente e saúde; na construção do planejamento político-pedagógico do projeto;
em eventos de verão nas praias, entre outras. Os idosos formam comissões nas
quais discutem a sua identificação com determinada causa e definem as ações que
podem desenvolver em prol da mesma.
As atividades são variadas e dependem do interesse e aprovação do grupo
de idosos. Podem envolver passeios, palestras, doações, campanhas de
conscientização etc.
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5. Núcleo de Atendimento ao Idoso Vítima de Maus Tratos, Abandono e
Violência
Atende denúncias de desrespeito à Terceira Idade, sejam elas: financeiras,
físicas ou psicológicas. Alguns casos: apropriação da renda do idoso; abuso
econômico; negligência; violência sexual; patológica e abandono.
Os profissionais que atuam no Núcleo do Idoso recebem as denúncias,
realizam o estudo de caso e fazem visitas domiciliares para analisar as providências
que devem ser tomadas. O Núcleo atua em parceria com o Ministério Público,
Delegacias, Conselho Municipal do Idoso, núcleos de atenção ao idoso na Grande
Vitória, instituições para a Terceira Idade, associações de moradores, órgãos
governamentais e entidades da sociedade civil.
6.Centro de Vivência para a Terceira Idade
O Centro de Vivência é um local freqüentando por idosos, seus familiares e
comunidade, onde são desenvolvidas atividades, culturais, educativas, físicas,
recreativas e sociais, que investem em ações destinadas a melhoria do convívio
familiar e comunitário. O local, que também abrange o Núcleo de Atendimento ao
Idoso Vítima de Maus Tratos, Abandono e Violência, atende cerca de 200 pessoas
por dia.
7. Centro de Referência e Atendimento ao idoso (CRAI)
O Centro de Referência de Atendimento ao Idoso é um serviço da Prefeitura
de Vitória, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) desde o ano
de 1995, constituindo-se na primeira unidade especializada para atendimento ao
Idoso no Estado do Espírito Santo.
Tem como objetivo promover o bem-estar físico, mental e social das pessoas
idosas com comprometimento do quadro de saúde, investindo em qualidade de vida,
buscando sempre a prevenção, promoção, recuperação e reabilitação, o que lhes
confere maior grau de autonomia e independência em seu ambiente social.
Proporciona à população idosa assistência especializada por equipe
multiprofissional, com atuação interdisciplinar: geriatras, fisioterapeutas, psicólogos,
enfermeiros, assistentes sociais, nutricionista e terapeuta ocupacional, aos quais não
teriam acesso, não fosse a interferência do Poder Público.
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O CRAI desenvolve atividades relacionadas a treinamento e capacitação de
profissionais da rede municipal de saúde; constitui-se em espaço de pesquisas, de
iniciativa interna e externa, específicas na área de geriatria e gerontologia; estuda,
planeja e intervém nas ações de saúde, visando a melhoria da qualidade de vida do
idoso, por meio de medidas preventivas e curativas, participa e/ou acompanha de
movimentos

reivindicatórios

dos

idosos,

em

conjunto

com

seus

órgãos

representativos, Conselhos Nacional, Estadual e Municipal.
Atualmente, estão cadastrados no serviço cerca de 2.780 idosos67 com idade
a partir de 60 anos, que apresentam saúde debilitado com ocorrência de Acidente
Vascular Cerebral, Doença de Parkinson, doenças osteo-articulares graves,
demência de diferentes etiologias e quadros depressivos. A média de atendimento é
de 50 idosos/dia.
A pessoa é assistida de forma contínua, desde o acesso, que obedece a
critérios pré-determinados, incluindo a programação do tratamento, até a contrareferência. Cada usuário, individualmente, é submetido a um estudo do caso pela
equipe que o acompanha, com avaliação e análise detalhada por profissionais, que
determinam a sua "programação de tratamento", ou seja, o seu tempo de
permanência na instituição, os procedimentos e alternativas possíveis e as
reavaliações do caso.
A partir do ano de 2001, entre as dez ações prioritárias na área de saúde do
município de Vitória. Tais ações procuram garantir a qualidade de vida, os melhores
resultados apontam para a preocupação e atenção à saúde dos idosos, incentivando
a autonomia e independência em sua própria casa.
Estância Turística de Holambra/SP
Em 1948 foi fundada a Cooperativa Agropecuária de Holambra, a partir da
imigração holandesa ao Brasil, ocorrida após a 2ª Guerra. Além da experiência
profissional os hábitos foram trazidos e perpetuam em seus descendentes.
A representação que o idoso tem na sociedade holandesa é diferente da
brasileira. De acordo com o costume holandês, os idosos vão morar num lugar
chamado Centro Social Holandês. É um lugar tranqüilo, com amplos espaços onde a
natureza é preservada, cada idoso ou casal idoso possui sua própria casa com um
67
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pequeno jardim. Neste local o uso da bicicleta é facilitado pela exist6encia de
ciclovias asfaltadas e com segurança, hábito adquirido e mantido pelos moradores
holandeses desde muito cedo, que valorizam o uso da bicicleta como meio de
locomoção.
Os moradores deste Centro se destacam por pertencerem a classe média
alta, que recebe aposentadoria do governo holandês. Promovem encontros
semanais em que participam de diversos eventos e atividades.
O Centro Social foi criado para atender idosos holandeses e, no caso de
casais ao menos um dos dois deve ter nacionalidade holandesa. Está localizado na
entrada principal da cidade e foi implantado na forma de um condomínio horizontal,
sem portões nem muros entre as casas. Aqueles que enfretam algum problema de
saúde, são atendidos na ”casa mãe” e a assit6encia é disponibilizada 24 horas por
dia, observadas as necessidades de cada morador.
Figura 16 – Centro Social Holandês em Holambra – Casa mãe

Fonte:w2.uol.com.br/tododia/ano2002/novembro/061102/cidades.htm-62k–acessado

em

jan/08.

Nova Friburgo/RJ
A Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Friburgo e o Clube de
Amigos de Nova Friburgo apresentaram em julho de 1999, a República Renascer,
um tipo de casa/lar, alternativa para idosos independentes, a partir dos 60 anos.
O público alvo foram os idosos de maior vulnerabilidade sócio-econômica e o
objetivo foi propiciar uma alternativa de residência e de integração com grupos de
convivência. O grande diferencial deste projeto é a inclusão dos idosos moradores e
da comunidade em um centro de convivência, onde com atividades de integração,
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lazer, socialização e capacitação são estimuladas a participação social e a
autopromoção.
Na república68 moram 12 idosos e no grupo de convivência estão cadastrados
150 idosos que são atendidos diariamente durante 4 horas. A administração do local
fica por conta o Clube de Amigos e para a manutenção de profissionais e do espaço,
o município repassa uma cota mensal por idoso inscrito. Além disso, recebem
doações do poder privado e de organizações não governamentais, e promovem
bazares com artigos confeccionados pelos idosos. Nesta ação voluntária retornam à
vida útil e se reintegram à sociedade.
A maioria dos idosos residentes recebe um salário mínimo, como
remuneração. Os participantes do grupo de convivência possuem casa própria, e
são atendidos pelo sistema único de saúde que participa diariamente da vida nos
afazeres da casa, com o objetivo de manter seu potencial cognitivo, e também
reconhecer a responsabilidade sua para com os outros.
Segundo o relato da Secretaria de Assistência Social relata que alguns idosos
que vivem na república, através de um trabalho de informação e conscientização
conseguiram se reintegrar às famílias ou foram morar em casas independentes,
resgatando a sua identidade.
Estância Turística de Embu das Artes/SP
O poder público municipal de Embu refletindo sobre a questão do idoso,
propôs um atendimento sócio-educativo, de capacitação e de prestação de serviços
com a participação do Centro de Referência e dos Núcleos de Referência, na
expectativa de melhorar a qualidade de vida, incentivando a socialização do idoso
seja em sua própria residência, seja em instituições, vez que tende a isolar-se.
O Centro de Referência do Idoso tem como objetivo minimizar dificuldades
enfrentadas pela população idosa de Embu, possibilitando a descoberta de seu
potencial. Procura despertar ações produtivas independente dos obstáculos motores
presentes, resgatando a conscientização de que todos são produtores em potencial,
cada um com suas habilidades reconhecendo que tem que enfrentar seus limites.

68

Informações obtidas pelo site da prefeitura municipal, em fevereiro de 2008.

104

O Núcleo de Referência tem como objetivo garantir à população das diversas
regiões do município, o atendimento sócio-educativo de forma descentralizada em
13 núcleos69 .
O atendimento do Centro de Referência e dos Núcleos acontece em regime
aberto de segunda a sexta-feira, disponibilizando os serviços para idosos de ambos
os sexos, na faixa etária acima de 50 anos.
As atividades desenvolvidas são as mais diversas possíveis, esportivas,
culturais, lazer, formação, artesanato, saúde, orientação sobre seguridade social,
previdência, direitos civis e previdenciários, informações e cursos para cuidadores
de idosos. Propicia um espaço de convivência com pessoas de diferentes idades,
além de reconhecer as habilidades e a certeza de que cada cidadão continua sendo
criativo e produtivo, desde que respeite as suas limitações, aprendendo a conviver
com elas, garantindo assim, sua autonomia e independência.
O projeto é subsidiado em 85% pelo município e o restante são recebidos do
poder estadual, federal, poder privado e outras organizações.
Segundo a autora deste projeto, Cleusa Raimunda da Silva e Adriana G.
Rodrigues, para os próximos anos deverá acontecer a diversificação das atividades
passando de 09 para 25, e o aumento das parcerias locais para o desenvolvimento e
ampliação do número de núcleos, que ainda é insuficiente para atender a demanda
de idosos local.
Curitiba/PR
De acordo com a lei, o Conselho Municipal do Idoso de Curitiba é composto
por 20 titulares e respectivos suplentes, nomeados pelo prefeito, sendo 10
representantes do governo municipal e 10 da sociedade civil, ligados a ações de
defesa de direitos ou atendimento à pessoa idosa. Ainda são tímidas as políticas
públicas voltadas para a habitação do idoso e seu atendimento domiciliar, entretanto
a mudança de gestão ocorrida no Asilo São Vicente de Paula, traz a possibilidade de
trabalhar diferentes estágios com o idoso dependendo do grau de independência
que este possui.

69
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A história do Asilo São Vicente de Paulo começou em meados do século
passado. Era 30 de outubro de 1926, quando o então governador do Estado
Caetano Munhoz da Rocha inaugurou este Centro de Mendicância, entregando a
responsabilidade pela administração nas mãos da Congregação das Irmãs
Passionistas. O local chegou a atender mais de 600 asilados, entre crianças, adultos
e idosos.
Figura 17 – Asilo São Vicente de Paulo

Fonte:http://asilosaovicente.org.br/cgi-cn/news.cgi?cl=097115105108111115098114&arecod=
5&newcod=18, acessado em 20/02/2008.

Em 1967, houve uma reestruturação populacional no Asilo São Vicente de
Paulo. O público masculino residente no asilo foi transferido para outra instituição
hoje conhecida como Recanto do Tarumã. As mulheres com idade inferior a 60 anos
foram levadas para o Lar Yvone Pimentel, e somente em meados da década de 80,
o atendimento se restringiu ao público feminino.
Em 2004, atendendo à requisição do Ministério Público, da Fundação de Ação
Social, e Instituto de Assistência Social do Paraná, o asilo teve sua gestão
transferida para a Fundação Educacional Itaqui, que passou a adotar um novo
conceito em atendimento ao idoso.
Entre as primeiras medidas, o superintendente da casa, Padre José
Aparecido Pinto, promoveu a adequação da administração do asilo São Vicente de
Paulo com os princípios da nova política do idoso, elencadas no Estatuto do Idoso.
Foi justamente esse olhar diferenciado para a terceira idade que resultou em
programas inovadores, como é o caso da modalidade de atendimento Casa Lar São
Vicente, que aproxima as moradoras mais independentes do ambiente familiar,
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encorajando-as a resgatar os valores familiares e a autonomia. As casas lares têm
capacidade de atender seis moradoras no total, priorizando-se as idosas que
habitam por maior tempo na instituição, as que apresentam o desejo de residir nas
casas, e também o grau de independência de cada uma.
1. Casa Lar
Com o objetivo de resgatar a independência e autonomia das moradoras, as
Casas Lares, adaptadas às suas necessidades, oferecem um convívio familiar, em
que cada moradora tem participação ativa na tomada de decisões, como também,
assumem tarefas e responsabilidades, sob a supervisão de uma cuidadora de
idosos, para manutenção da residência.
A partir do atendimento integral a saúde - através de recursos da instituição e
da

comunidade,

participação em

atividades

sócio-educativas,

de

lazer

e

profissionalização, pretende-se inserir os idosos em outras esferas da comunidade.
2. Centro Dia
O programa Centro Dia é uma modalidade dirigida à pessoa idosa, acima de
60 anos, de ambos os sexos, que possui limitações para o desenvolvimento das
atividades diárias e que convive com a família, mas, no entanto, não tem quem a
ampare durante o dia em seu domicílio. Esse programa estimula o convívio social, e
propicia a permanência do idoso com a família e a comunidade.
Durante o período de permanência os integrantes recebem cuidados
específicos às suas necessidades pessoais básicas além de participarem de
diversas atividades assistenciais, ocupacionais, espirituais, de saúde, cultura e lazer,
tais como: caminhadas, alongamento, artesanato, danças, vídeos, jogos, oficina de
beleza, entre outras, respeitando suas possibilidades e interesses.
3. Longa Permanência
O sistema de atendimento Longa Permanência engloba o Lar Nossa Senhora
das Flores, que acolhe as idosas com menor grau de dependência física; o Lar São
José acolhe idosas com dependência física; e o Lar São Vicente de Paulo, que
abriga as que carecem de acompanhamento diferenciado, e/ou psiquiátrico.
As moradias de longa permanência visam o atendimento a idosas em suas
necessidades básicas, além de, proporcionar melhoria da qualidade de vida, através
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de trabalho interdisciplinar, ampliação do atendimento e da equipe de saúde e
terapias ocupacionais (fisioterapia, musicoterapia, artes manuais, artesanato etc.).
Sob nova administração, a entidade implementa o Programa de Integração do
Idoso, que inclui projetos que buscam a valorização, o respeito e a socialização da
pessoa idosa, sempre com o apoio de equipes multidisciplinares. Graças a esse
trabalho, o asilo São Vicente de Paulo recebeu no ano passado o Prêmio "Talentos
da Maturidade", do Banco Real, na categoria "Programas Exemplares".
Atualmente o asilo é responsável pela garantia de bem-estar e qualidade de
vida de 163 idosas, que recebem tratamento médico, odontológico, psicológico,
psiquiátrico, fisioterápico, fonoaudiológico, além de contar com os serviços dos
profissionais de enfermagem, nutrição, farmácia, serviço social, educação física,
musicoterapia e terapia ocupacional.
Entre os principais projetos desenvolvidos, há o Programa de Alfabetização
das idosas, que ocorre por meio de convênios, sendo que as aulas são ministradas
no próprio asilo; e Projeto de Inclusão Digital, com aulas de informática para as
idosas.
A socialização das idosas é promovida por meio de eventos da casa, como o
Nhoque da Nona, dia 29 de cada mês; bingos, na segunda sexta-feira de cada mês;
além da festa de aniversário das idosas, na última sexta-feira de cada mês.
As atividades de lazer também estão incluídas nas práticas diárias, tais como:
cinema, teatro, zoológico, bailes da terceira idade, café e visitação a colégios,
parques, e, anualmente, excursão para o litoral.
Nos últimos anos, o Asilo São Vicente de Paulo vem realizando projetos de
reintegração social da pessoa idosa, buscando fortalecer sua identidade na
sociedade.
Maringá/PR
A Secretaria de Assistência Social e Cidadania é responsável por coordenar
e executar a política de proteção e defesa dos direitos do idoso. Para garantir a
integridade da classe, a secretaria utiliza serviços, programas e projetos para
atender cerca de 2.200 idosos70 de Maringá. O atendimento é classificado em dois
70

Informações atualizadas em jan/2008.

108

tipos: Política de Proteção Social Básica e Política de Proteção Social Especial.
A Política de Proteção Social Básica compreende71 32 grupos da terceira idade,
subdivididos em governamentais e não governamentais, 02 centros de convivência
do idoso (Eliseu Guarani e Parque das Palmeiras), dois centros Dia (um
governamental e outro não governamental) e associações (Imares, Aave e Clube do
Vovô).
A Política de Proteção Social Especial conta com dois centros de convivência, um
centro dia, com a Casa Lar do Idoso Maringá e com o Condomínio Morada do Sol,
além de quatro entidades de abrigo não governamentais (Imares, Asilo São Vicente
de Paula, Lar dos Velhinhos e Wajunkai) e com 32 grupos distribuídos em vários
bairros da cidade responsáveis pelo atendimento a idosos.
1.Condomínio Morada do Sol
O “Condomínio Morada do Sol” disponibiliza um programa em regime de
abrigo permanente para 16 pessoas idosas em situação de extrema pobreza e sem
vínculos familiares. O local foi parcialmente destruído por um incêndio em novembro
de 2003. A Prefeitura de Maringá o restaurou e ampliou, entregando-o aos
moradores em setembro de 2006. Recebeu novo nome, Benedito Ozildo Franchini,
em homenagem ao pioneiro que atuava na assistência social a idosos em Maringá
De acordo com a Provopar-Maringá, o programa investiu R$6.842,17 nas
obras e mais R$ 8 mil em móveis e eletroeletrônicos. Outros R$ 57.137,03 foram
doados para a Prefeitura de Maringá pelo Núcleo Social, que arrecadou este valor
em um bazar beneficente com a venda de produtos apreendidos pela Receita
Federal.
Localizado em bairro nobre do município, é fácil o acesso à programas de
saúde, esporte e lazer, igrejas, área comercial e outros espaços públicos e privados,
o condomínio favorece a participação dos idosos na comunidade, bem como a
defesa da dignidade e bem estar.
Segundo a secretária da Assistência Social e Cidadania, Sandra Franchini
da Costa, na data da reinauguração em entrevista “esta alternativa de moradia
propicia aos usuários condições de vida e moradia digna, contribuindo para uma
convivência comunitária harmoniosa e interativa”.
71

idem.
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2. Parque Residencial Cidade Nova
O conjunto de 40 casas projetadas para atender exclusivamente a
necessidades próprias de pessoas da terceira idade teve seu inicio de construção
em agosto de 2007 no Parque Residencial Cidade Nova em Maringá. Implantadas
em terreno de 5.517m², estas casas devem beneficiar pessoas idosas de baixa
renda que já estão cadastradas no Programa Habitacional Minha Casa, da Diretoria
de Habitação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Planejamento e Habitação.
As unidades serão cedidas por meio de contrato de permissão de uso em
regime de comodato, ou seja, em caso de óbito dos moradores elas serão
repassadas a outras pessoas idosas cadastradas.
A obra orçada em R$ 1,4 milhão é executada com recursos do Ministério
das Cidades – que repassará R$ 682,5 mil – e o município de Maringá, que investirá
R$ 802,7 mil de no empreendimento.
As casas desta primeira etapa terão 47m² e serão dotadas de um
dormitório com banheiro adequado para atender a necessidades específicas de
pessoas da terceira idade, além de uma sala de visitas, cozinha, lavanderia e
varanda. Portas amplas, apoios laterais e pisos antiderrapantes compõem as
adequações nos imóveis.
Figura 18 – Parque Residencial Cidade Nova

Fonte:www.bemparana.com.br/index.php?n=55819&t=condominio-diferenciado-vai-beneficiaridosos-em-maringa - 66k, acessado em 20/02/2008.

Além de outras providências adotadas para atender os moradores o
Condomínio Residencial do Idoso, especial atenção será dispensada às rampas de
acessibilidade, um pátio de convivência, paisagismo e espaços destinados à
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implantação de horta com plantas medicinais e de Academia da Terceira Idade
(ATI).
A finalidade maior do investimento é a proteção de pessoas idosas em
situação de vulnerabilidade social. Para isso a iniciativa prevê uma série de
atividades internas e externas a serem desenvolvidas junto aos moradores do
condomínio.
Palestras educativas e informativas abordarão temas que levem os idosos a
reconhecer o seu próprio valor, reconhecer a necessidade de combater o medo e a
insegurança diante do “novo”, cultivar novas amizades, desenvolver o sentimento de
“família” com a comunidade, saber preservar a saúde e lidar com as limitações
físicas, mentais, espaciais e temporais.
Entre as atividades externas previstas estão pescarias, visitas periódicas ao
Centro-Dia, ao condomínio para idosos Morada do Sol e ao Centro de Convivência
Palmeiras, participação em sessões de alongamentos com acadêmicos de
fisioterapia, em cursos de organização do lar, de noções básicas de jardinagem e de
plantio de hortaliças e plantas medicinais.
De acordo com a secretária da Assistência Social e Cidadania, Sandra
Franchini, a implantação do Condomínio do Idoso em Maringá representa um
avanço para o município. “Este projeto comprova que a administração municipal
prioriza as pessoas da terceira idade. Com as novas moradias os idosos terão
dignidade, comodidade e segurança. É mais uma iniciativa que ajuda a fazer valer
os direitos dos idosos”, declara a secretária.
De forma resumida, apresenta-se o quadro 3, como uma abordagem das
políticas públicas de alguns municípios brasileiros, ante o envelhecimento da
população. Para que se torne possível quantificar e qualificar todos os projetos
descritos nesta dissertação, a pesquisa deveria prosseguir abordando: (1)
quantidade de idosos de cada município que realmente precise morar em vilas,
repúblicas, abrigo ou que precisem de atendimento domiciliar, (2) necessidade de
visita e avaliação técnica profissional para se qualificar o local.
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Quadro

3

–

Políticas

públicas

municipais

praticadas

perante

o

envelhecimento(2000)
Santos

Apoio ao idoso prestado pelos centros de convivência, projetos
de geração e renda, repúblicas e respeito a cota de 3% de
unidades habitacionais municipais

São Paulo

Atendimento

domiciliar,

apoio

de

albergues,

abrigos,

repúblicas, vila exclusiva para idosos através do projeto de
locação social.
Vitória

Desenvolvimento de atividades diversas nos centros de
convivência e no centro de referência de atendimento ao
idoso.

Holambra

Apoio às famílias holandesas através do Centro Social
Holandês.

Nova Friburgo

Projetos de repúblicas interligadas com os centros de
convivência.

Embu das Artes

Atendimento através do centro de referência ao idoso

Curitiba

Acompanhamento e desenvolvimento da autonomia do idoso
desde a instituição de longa permanência à Casa Lar, com
atividades nos centros de convivência

Maringá

Desenvolvimento de projetos de habitação exclusivos para
idosos, disponibilizados através do regime de comodato e
apoio através de repúblicas.
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4 POLÍTICA INTEGRADA: UTOPIA OU NÃO

As pesquisas científicas72 costumam convergir em alguns pontos ao
estudarem os fatores que influem na longevidade, permitindo a algumas pessoas
chegar aos 100 anos. A genética é determinante - a predisposição hereditária tem
peso de 20% a 30% sobre quanto se vive. Alimentar-se adequadamente e não fumar
conta pontos. Desenvolver a espiritualidade e manter uma vida interior rica,
descobriu-se recentemente, concorre para avançar nos anos com saúde e boa
disposição. Finalmente, para chegar aos 100 anos, ou perto disso, é preciso manter
uma vida social ativa, conservando laços estreitos com a família, amigos ou vizinhos.
A novidade é que esse último item, que costumava ocupar papel secundário entre os
processos que concorrem para a longevidade, agora foi elevado à galeria dos que
têm importância decisiva.
A pesquisa conduzida pela National Geographic Society e pela Universidade
de Minnesota reforça a tese de que, para envelhecer com saúde, é preciso evitar a
solidão. Constatou-se que, nos idosos, o contato social freqüente estimula o
funcionamento do cérebro num grau maior do que as atividades solitárias, como a
leitura. Além disso, a convivência reforça o sistema imunológico, contribuindo para
uma vida mais saudável, ajuda a controlar o stress relacionado ao envelhecimento e
até mesmo retarda os efeitos da doença de Alzheimer.
Cultivar amigos e ter boas relações familiares nas idades mais avançadas
estimula a comer melhor, beber e fumar menos, praticar exercícios e procurar
médicos com mais freqüência. Nesse caso, de acordo com os especialistas, a
pessoa cuida da própria saúde pensando não só em si, mas também nas pessoas
queridas que se preocupam com ela. Segundo o instituto de pesquisas Gallup
Organization, se um amigo próximo ou um familiar de um indivíduo segue uma dieta
saudável, a tendência de ele fazer o mesmo é cinco vezes maior do que se não
sofresse esse tipo de influência.
Será uma utopia adequar a habitação do idoso para que ele permaneça em
sua residência, no local de formação de sua identidade? Será utopia proporcionar

72

Dados relativos da pesquisa iniciada e executada pela National Geographic Society em parceria
com a Universidade de Minnesota.
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parcerias para que centros de convivência sejam uma realidade cada vez mais
presente no contexto urbano? Será utopia propiciar o atendimento domiciliar ao
idoso que está com sua mobilidade temporariamente ou gradativamente reduzida?

4.1 Ambiente construído

“Felizes são os que vivem e morrem em suas casas, pois em suas casas até
os pobres são reis” (Lopes Félix da Veja)

Apesar do quadro populacional mais velho em todo o mundo, a arquitetura e o
urbanismo costumam adotar em seus projetos o padrão do “homem médio”, ou seja,
proveniente de uma média das dimensões e comportamento do corpo humano. A
sociedade está acostumada com esses modelos. Entretanto, com a idade, o ser
humano sofre mudanças gradativas no metabolismo, estatura, locomoção, visão e
audição que comprometem o conforto e a qualidade de suas vidas. Lembrando que
é necessário caracterizar o idoso não apenas pela idade cronológica, mas por um
conjunto de características específicas de mobilidade, acuidade e independência.
Além dessas alterações físicas, o idoso tende a passar maior parte do seu
tempo em sua moradia. Nesse âmbito, cabe ao arquiteto elaborar um projeto que
seja compatível com essas mudanças decorrentes do processo do envelhecimento,
buscando garantir o conforto no exercício de cada uma de suas atividades
domiciliares.
A tarefa do arquiteto de início implica estudo interdisciplinar para se conhecer
melhor as alterações no metabolismo, estatura, locomoção, visão e audição,
relativas ao processo de envelhecimento.
No Brasil, as edificações são projetadas e construídas seguindo as normas
técnicas da ABNT73. A Norma Brasileira NBR 9050 – “ Acessibilidade de Pessoas
Portadoras de Deficiências a Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos
Urbanos” – define a velhice como “deficiência que reduz efetivamente a mobilidade,

73

Associação Brasileira de Normas Técnicas
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flexibilidade, coordenação motora e percepção, em indivíduos de idade avançada e
que não se enquadram nos demais casos de deficiências”.
Em nossa legislação atual, como o Projeto de Lei 4.767/98, aprovada pelo
senado em 28/11/2000, já trata da pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida: “a que temporária ou permanentemente tem limitado sua
capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo”. Normatizam as exigências
para facilitar o acesso em edificações, questões urbanísticas, de transporte e um
percentual destinado para este público, apesar de não esclarecer ou especificar
critérios para tais habitações.
O interesse do setor técnico é de que os projetos das moradias e das áreas
de comércio, indústria e de serviços atendam às necessidades dos usuários,
fornecendo condições de habitabilidade e de trabalho que permitam o melhor
aproveitamento com o máximo conforto. Toma força e se impõe firmemente a
adoção de parâmetros construtivos que atendam ao conceito de Desenho Universal,
onde diretrizes e indicadores balizam as condições adequadas para o pleno
atendimento às necessidades da população atual como um todo.
O Desenho Universal é um novo paradigma que surgiu dos conceitos de
“barrier-free”, “acessible design” e “assistive technology”. A idéia é que os ambientes
forneçam um nível adequado de acessibilidade inclusive às pessoas não totalmente
aptas, com limitações físicas, temporárias ou definitivas, mas que não devem ser
separadas ou estigmatizadas por isto.
A norma básica é facilitar o uso de tudo, por todos, ou seja, a meta é
conseguir uso igualitário, flexibilidade de uso, uso simples e intuitivo, informações
facilmente perceptíveis, tolerância ao erro, baixo esforço físico, tamanho e espaço
adequado ao uso pelos deficientes.
Na prática, estas idéias se aplicam a atender para construir superfícies
suaves nas entradas, sem escadas, portas e corredores internos largos, alavancas
para abertura de porta, nada de botões redondos, chaves elétricas com painéis
grandes e planos ao invés de pequenas chaves de comutação, iluminação noturna
nos corredores, contraste entre as cores entre outros. As modificações no ambiente
físico do idoso devem ser feitas com o conhecimento e consentimento do idoso.
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Assim, dentro desse contexto, os princípios básicos do Desenho Universal, de
acordo com STORY (2001), são:
- Acessibilidade: espaços e dimensões apropriadas para acesso, alcance,
manipulação e uso, independentemente do tamanho, postura ou mobilidade do
usuário. A necessidade de acessibilidade se apresenta em todas as atividades; as
pessoas devem chegar ao seu destino e usar os ambientes sem dificuldades,
portanto, é essencial que eles sejam acessíveis a todas as pessoas, uma vez que
todos têm o mesmo direito de participação. Um ambiente acessível é pré-requisito
para o sucesso social e econômico dos usuários.
- Igualdade: é o coração do Desenho Universal. O projeto é usável por todas
as pessoas com habilidades distintas. Não é suficiente as pessoas poderem usar um
ambiente com independência, mas também que esse uso não faça distinções entre
as várias categorias de pessoas; por exemplo, é fundamental ter um acesso de
entrada em um edifício que possa ser usado por todos e não uma entrada diferente,
sem barreiras, para o usuário de cadeira de rodas. Essa igualdade não significa que
implementos especiais para categoria específicas não possam ser usados, tal como
informações em braile para cegos. Devem-se fazer provisões para privacidade e
segurança disponíveis igualmente para todos os usuários, evitando a segregação e
estigmatização.
- Adaptabilidade: o projeto se destina a observar as preferências e habilidades
individuais. O ambiente de uso diário deve adequar-se às necessidades individuais
do usuário, para isso, deve ser adaptável. Adaptabilidade é, portanto, uma qualidade
inerente ao ambiente que permite, em algum ponto no futuro, um fácil rearranjo do
espaço ou equipamento para adequar-se às novas necessidades que se
apresentem.
- Tolerância a erros: o projeto minimiza os riscos e as conseqüências
adversas de ações não intencionadas ou acidentais. O ambiente deve ser seguro a
todos, de qualquer idade, com qualquer tipo de limitação e a qualquer momento,
garantindo a segurança física do usuário.
- Uso simples e intuitivo: o projeto é de fácil entendimento, independente da
experiência, conhecimento, prática, nível de habilidade e de concentração do
usuário. Para isso os ambientes devem eliminar complexidades desnecessárias,
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atender às necessidades do usuário, e fornecer informações adequadas à sua
importância.
- Perceptível: o projeto comunica efetivamente as informações necessárias,
independente das condições do ambiente ou das habilidades sensoriais do usuário.
Deve apresentar informações essenciais de forma simples e objetiva (sonora, visual,
tátil) entretanto com caracteres modificadores para maximizar sua legibilidade.
- Pouco esforço físico: o projeto deve ser usado com eficiência e conforto e
com o mínimo de fadiga. Para isso, deve permitir a posição do corpo de maneira
neutra, minimizar operações repetitivas e esforço continuado, além de exigir apenas
um esforço mínimo para uso.
Uma casa segura, segundo BARROS (2000), é aquela que, seguindo os
preceitos do desenho universal, contém características de habitabilidade e de
funcionalidade, que permitem aos seus moradores condição de segurança no seu lar
e podendo nele se movimentar com facilidade, administrando suas necessidades
com independência e conforto.
Seguindo o exemplo da Dinamarca, Espanha e Portugal, a adequação das
residências dos idosos é apenas um dos passos necessários para sua permanência
na própria residência. Com assistência de um profissional, a adequação leva em
conta o melhor para o usuário da residência e de acordo com o custo total da obra.
Este gasto é na verdade um investimento feito de maneira esporádica, mas que
contempla a segurança e adequação da residência para uma nova etapa da vida
que se inicia.
Para incentivar a socialização familiar, proteger a saúde e a integridade física
dos idosos, promovendo o bem estar, o SESI desenvolveu o manual da Moradia
Segura, que apresenta orientações para uma vida segura e além de disponibilizar o
material, oferece também palestras sobre o assunto. A arquiteta Cybele Ferreira
Monteiro de Barros também produziu um material sobre a “Casa Segura”, uma
arquitetura para a maturidade, onde relata as principais modificações e adequações
que deverão ser feitas para atender as exigências do envelhecimento, como
demonstra o quadro abaixo:
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Quadro 4 – Como fazer certo e fácil
ITEM
Vão da porta
Altura da maçaneta/fechadura
Altura da barra horizontal-banheiros, corredores
Base da porta em material anti-impacto
Corredor
Acionador do elevador
Área de rotação para cadeira de rodas com deslocamento
(360°)
Altura dos assentos de sofás e cadeiras
Altura da mesa de refeições
Altura de balcões
Altura de interruptores
Altura para tomadas baixas
Altura dos degraus de escada interna
Largura dos pisos de escadas internas
Fórmula para escada confortável
Distância a ser mantida entre o corrimão e a parede
Altura da cama com colchão
Altura máxima para guarda d eobjetos de uso rotineiro
Altura para lavatório
Espelho (inclinação)
Altura do espelho
Altura ideal do vaso sanitário
Registros do chuveiro (alavanca)
Válvula de descarga
Toalheiro
Papeleira e ducha
Altura das barras laterais ao vaso sanitário
Espaçamento entre as barras
Altura do banco de box

DIMENSÃO
0,80 m
1,00 m
0,90 m
0,40 m
1,00 a 1,20 m
1,15 m
1,50 m
0,45 a 0,50 m
0,75 m
0,80 m
1,00/1,10 m
0,45 m
0,17 a 0,18 m
0,27 a 0,29 m
0,63<2e+p<0,64 m
0,05 m
0,45 a 0,50 m
1,20 até 1,40 m
0,80 m
10°
1,10 m
0,46 m
1,00 m
1,00 m
1,20 m
0,45 m
0,76 m
0,80 m
0,46 m

Fonte: BARROS, C.F.M. Casa Segura. Rio de Janeiro: Armazém Digital, 2000.p.80 e 81

Vale lembrar que muitas vezes as modificações e adequações são realizadas,
seja por vontade e responsabilidade do idoso ou da família. O que agrava a situação
é também a necessidade da manutenção do bem, como em qualquer outro estágio
da vida, para que a segurança e bem estar estejam garantidos. A pergunta correta
seria, como manter adequadamente uma residência se os ganhos mensais são, com
a idade, divididos também com o consumo de remédios e freqüências médicas
maiores?
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4.2 Atividades Diárias

A Organização Mundial da Saúde considerou 1999 o “Ano Internacional do
Idoso” e o lema escolhido foi “Mantenha-se ativo para envelhecer melhor”. Jimmy
Carter em uma entrevista sobre o envelhecimento e sua idade, afirma que “é melhor
praticar a recreação para preservar a saúde do que utilizar remédios e tratamentos
para recuperar a saúde. Isso é verdade tanto para o bem estar físico quanto para o
mental.”
FARQUHAR (1995), em estudo realizado com pessoas idosas que vivem em
suas próprias residências, concluiu que há mais para qualificar a vida do que a
saúde. Segundo ele, os contatos sociais parecem ser componentes tão valiosos
para uma boa qualidade de vida quanto o status de saúde.
Através de atividades, o idoso mantém suas funções cardiovasculares e
pulmonares, bem como sua saúde mental, o que traz melhoria em sua autonomia,
bem estar, auto-estima, autoconhecimento, descontração e integração com o grupo,
desinibição, além de minimizar os efeitos negativos que a velhice pode causar.
Além da atividade física, são importantes também as atividades voltadas para
a mente, pois praticá-la é primordial para um bom envelhecimento, bem como as
atividades para a alma, que são de suma importância neste processo.
Grande parte das cidades brasileiras conta com algum tipo de entidade
assistencial ou de programa em prol da assistência ao idoso. Algumas das
chamadas universidades da terceira idade fazem, de certa forma, o papel de centro
de convivência de idosos, além de atuar como um programa intergeracional. É
verdade que o número de vagas oferecidas em seus cursos e atividades geralmente
é pequeno diante da procura, o que demonstra a vontade do idoso de manter-se
ativo e atualizado.
Essa tendência de integrar o idoso à comunidade local abrange também
outros tipos de instituições, estimula a união com a criação de centros dia para esse
segmento da população.
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Na verdade, o decreto nº 1.948, de 3 de julho de 1996, que dispõe sobre a
Política Nacional do Idoso, relato no artigo 4° a modalidade não-asilar de
atendimento:
I - Centro de Convivência: local destinado à permanência diurna do idoso,
onde são desenvolvidas atividades físicas, laborativas, recreativas, culturais,
associativas e de educação para a cidadania;
II - Centro de Cuidados Diurno: Hospital-Dia e Centro-Dia - local destinado à
permanência diurna do idoso dependente ou que possua deficiência temporária e
necessite de assistência médica ou de assistência multiprofissional;
III - Casa-Lar: residência, em sistema participativo, cedida por instituições
públicas ou privadas, destinada aos idosos detentores de renda insuficiente para sua
manutenção e sem família;
IV - Oficina Abrigada de Trabalho: local destinado ao desenvolvimento, pelo
idoso, de atividades produtivas, proporcionando-lhe oportunidade de elevar sua
renda, sendo regida por normas específicas;
V - Atendimento domiciliar: é o serviço prestado ao idoso que vive só e seja
dependente, a fim de suprir as necessidades da vida diária. Esse serviço é prestado
em seu próprio lar, por profissionais da área de saúde ou por pessoas da própria
comunidade;
VI - Outras formas de atendimento: iniciativas surgidas na própria
comunidade, que visem à promoção e à integração da pessoa idosa na família e na
sociedade.
Os projetos para locais de integração para o idoso, existem no papel, todavia,
somente algumas cidades, preocupadas com o ser humano, investiram na
construção de centros e na fiscalização de funcionamento de atendimento.
O trabalho social com Idosos do SESC74 de São Paulo é considerado
inovador e pioneiro. Investiu-se na qualidade dos serviços prestados, houve
acompanhamento das mudanças ocorridas e, gradativamente, a instituição se tornou
uma referência nacional nas questões ligadas à pessoa idosa. Seu trabalho evoluiu
significativamente reformulando conceitos, ampliando programas, contribuindo para
74

Serviço Social do Comércio
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a mobilização da sociedade, sugerindo e gerando medidas concretas que
colaboraram para a inserção social e a definição de uma política nacional do idoso
brasileiro.
As abordagens principais desse trabalho têm sido o incentivo à integração
social dos velhos, e a conseqüente melhoria de suas condições de vida, por meio de
atividades que promovam a sociabilização, a atualização cultural, a descoberta de
novas habilidades e a consciência do fenômeno do envelhecimento em suas
vertentes biológica, psíquica e social.
Manter a mente ocupada é uma das receitas de longevidade eficiente.
Principalmente para pessoas com saúde fragilizada pelo tempo e que precisam de
cuidados especiais. O respeito a essas premissas orienta as atividades de um novo
modelo de atendimento, onde a família e o Estado não podem ser os únicos
provedores destes serviços. Há necessidade de manter e estabelecer parceiras
entre o poder público, privado e organizações sem fins lucrativos.
O incentivo destas parcerias possibilitará que mais programas de atendimento
ao idoso sejam criados de forma que a prestação destes serviços seja repassada
com um custo mínimo para o idoso, mas com opção de atendimento em tempo
integral, possibilitando ao idoso a conservação de sua residência e preservação da
rotina diária de convívio social e atendimento psico-social.
Lembrando que é de suma importância que os serviços disponibilizados
nestes centros não sejam somente de ordem de recreação, mas de atendimento
psico-social, onde com uma equipe multidisciplinar o idoso possa passar o dia sem
esquecer de tomar os devidos remédios, marcar consultas médicas e odontológicas,
cuidar de seu bem estar físico e mental entre outras atividades.
O poder público deve orientar-se para promover a interação entre ministérios
e secretarias, fazendo-os trabalhar de forma conjunta para um mesmo objetivo.
Deve rejeitar as medidas pontuais, onde cada qual entidade almeja atingir metas
próprias. As metas devem ser traçadas de forma a entender o ciclo da vida, iniciando
pelo processo na educação básica, como por exemplo, incluindo em workshop
curricular um estudo da vida e seus anseios, fazendo e tornando o idoso um
interlocutor das memórias, disponibilizando uma troca de experiências dentre todas
as idades, além de ser um projeto de geração e renda para aqueles que a
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aposentadoria ou fonte de renda não oferecem as condições mínimas para garantir
a sua qualidade de vida.

4.3 Atendimento Domiciliar

As estruturas familiares, no mundo inteiro, estão sofrendo modificações
rápidas ocasionadas por diferenciados motivos: separações; divórcios e novas
uniões; instabilidade do mercado de trabalho e movimentos migratórios nacionais e
internacionais em busca de oportunidades de trabalho; maior tempo de vida das
gerações e um aumento do contingente de viúvas, geralmente morando sozinhas
nas cidades; idosos exercendo chefias de família; e a participação crescente da
mulher no mercado de trabalho.
Dessa maneira, o envelhecimento com dependência ou limitações de
mobilidade toma significados particulares que, dentro de um contexto histórico,
social, político, econômico e cultural, precisa ser analisado e observado.
O atendimento domiciliar com prestação de serviços na área da saúde,
focando o binômio paciente/família, atende de forma personalizada e humanizada,
as necessidades das pessoas com impossibilidade temporária ou definitiva de se
locomover, auxiliando-os a manterem boa higiene pessoal, cozinhar, arrumar a casa,
fazer compras, pagar as contas. Cada caso deve ser analisado de forma particular.
Em muitas famílias, uma ou mais pessoas assumem o papel de cuidador,
responsabilizando-se pelas tarefas de atenção ao idoso. Outras vezes a família
contrata um profissional especializado. Difícil avaliar qual a melhor opção, mas é
importante saber em que momento a família deve tomar a decisão sobre como
cuidar e assistir ao idoso.
A literatura sobre cuidadores e as tentativas de conceituar cuidadores formais
e informais, ou cuidadores principais e secundários, e fatores que designam o tipo
de cuidador requerido para cada idoso dependente ampara-se em dados empíricos.
Nestes termos, a literatura internacional aponta para quatro fatores, geralmente
presentes, na designação da pessoa que, preferencialmente, assume os cuidados
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pessoais com o idoso incapacitado: parentesco (cônjuges); gênero (principalmente,
mulher); proximidade física (vive junto) e proximidade afetiva (conjugal, pais e filhos).
Tanto nos Estados Unidos, como na Europa, os investimentos em políticas
públicas é levado a sério, principalmente em manter redes de suporte a idosos, ou
prestando apoio a cuidadores: familiares, voluntários e profissionais. Pesquisas
recentes, como as de Lechner & Neal (1999), mostram que os cuidados prestados
por redes informais de apoio constituem a mais importante fonte de suporte a idosos
e, por isso mesmo, devem ser estimulados e encorajados.
O cuidador, seja ele familiar ou profissional contratado, é o agente
fundamental na difícil tarefa de proporcionar um envelhecimento mais saudável e
com menor comprometimento funcional, principalmente quando o desejo de
permanecer em sua própria residência está presente.
Entende-se por cuidadores, pessoas que cuidam de bebês, crianças, jovens e
adultos, a partir de objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou pelos
responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal,
educação, cultura, recreação da pessoa atendida. Trata-se de profissão reconhecida
e inserida na Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e
Emprego com o Código 5162-1075. A capacitação tem papel fundamental quando se
fala em promoção de saúde e ação profilática, trazendo, seguramente, repercussões
positivas, evitando internações e diminuindo o custo saúde deste pacientes. Esses
profissionais, cuidadores, que trabalham em Instituições de Longa Permanência para
idosos, devem ser preparados e instruídos para que prestem a contento esse mister,
tão essencial a sociedade.
Em países mais desenvolvidos, em que o envelhecimento populacional foi
mais lento e recebeu mais atenção durante décadas, foi construída uma rede de
organizações maiores e menores, que se define como community care, e cujo
grande objetivo é manter o idoso em sua casa oferecendo suportes para a família e
o cuidador. A substituição de um cuidador por outro, alternadamente, preserva a
qualidade da prestação da assistência.
Idosos incapacitados exigem que os cuidadores familiares sejam bem
orientados sobre os procedimentos em situações mais difíceis. Para isso,
75
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importantes são as visitas periódicas de profissionais, médico, pessoal de
enfermagem, de fisioterapia e outras modalidades de supervisão e capacitação. É
imprescindível esse appoio, quando se trata de um casal de idosos, em que o
cônjuge assume os cuidados do outro, acometido por súbita e grave doença
incapacitante.
Pode-se concluir, portanto, que o envelhecimento em dependência e a figura
do cuidador exigem aprimoramento de novas formas de assistência e novos
enfoques por parte das políticas públicas de saúde. Além do que, o próprio
envelhecimento da população brasileira está se dando num momento de profunda
desordem econômica, deixando, com certeza, a população de baixa renda mais
desamparada e carente, demandando posturas de apoios compensatórios a essa
realidade. Está se formando um severo e crítico quadro de exclusão social do idoso,
tanto mais grave, quando esse idoso perder a sua capacidade funcional.
Também o Acompanhamento Terapêutico é um recurso muito utilizado para
idosos, pois é um procedimento que tem como objetivo essencial ajudar pessoas
que apresentam dificuldades de relacionamento e convívio social, devido a
comprometimentos

na

área

emocional,

limitações

físicas,

sensoriais

e/ou

dificuldades de aprendizagem, a descobrir novas possibilidades de inserção social,
através da ampliação de seu relacionamento interpessoal em sua área de
circulação.
A busca de estratégias, juntamente com a pessoa atendida, que a levam a
freqüentar outros lugares e explorar outras dimensões de sua vida. Por essa razão
caracteriza-se como uma prática articuladora do familiar, podendo, desta forma,
facilitar o processo de inclusão social.
Os principais objetivos desse trabalho são: incentivar tarefas em que a
pessoa consiga adquirir maior autonomia, estimular sua capacidade criativa, ajudar a
lidar com as dificuldades, facilitar a comunicação entre ela e a família, trabalhando
as mais variadas situações da vida diária.
No modelo de gestão (do ano de 2006) adotado pela Espanha, este
acompanhante terapêutico tem a função em seu domicílio de acompanhar o idoso,
manter conversas sobre interesse da pessoa, assim como leituras para aqueles que
têm dificuldades de visão, jogos terapêuticos, ver televisão e escutar rádio,
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comentando sobre o que estão vendo e ouvindo, ajudar o idoso a caminhar dentro
domicílio.
O acompanhamento terapêutico não se restringe ao ambiente familiar
podendo ser exercitado fora do domicílio, como sair para passear, fazer exercícios,
acompanhar o idoso a centros de convivência, centros cívicos, terapêuticos entre
outras, fortalecendo a auto-estima e vontade de continuar vivendo e descobrindo a
vida. Este trabalho tem data de término, que varia de acordo com cada pessoa. O
importante é que esta tenha adquirido força psico-emocional para restabelecer seu
vínculo com a sociedade.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESDOBRAMENTOS

O melhor lugar para o idoso é a sua própria casa, junto com sua família e
seus amigos. A permanência em sua moradia nos últimos anos de sua vida traz a
sensação de independência, controle, conforto e segurança.
Entretanto, caso isso não seja possível, a conscientização da população
sobre os benefícios que os espaços bem planejados poderão propiciar à saúde e ao
bem estar de todos representa uma conquista significativa. Os projetos devem ter a
responsabilidade de acrescentar qualidade ao tempo que se vive, para evitar a
acomodação pouco confortável ou posterior reforma improvisada.
As publicações que tratam do conforto ambiental, incluindo os aspectos
térmicos, acústicos e lumínicos, especificamente voltadas para idosos, ainda são
poucas no Brasil. Em geral, os estudos concentram-se nos aspectos de
movimentação física. Considera-se conveniente ampliar os estudos nesta direção,
visando inclusive a segurança e a longevidade do idoso.
A fragilidade e a dependência na velhice também são fenômenos
interdependentes e multifacetados, possuem determinantes biológicos, sociais e
psicológicos. Afetam as relações do idoso consigo próprio, com seus familiares e
com as pessoas de seu círculo de convivência, quer sejam da mesma idade, quer
pertençam a gerações distintas. As respostas adaptativas do idoso e de seus
familiares perante a fragilidade e a dependência podem assumir diferentes
configurações e intensidades. As estratégias adaptativas utilizadas pelos idosos e
pelos cuidadores familiares e acompanhantes terapêuticos são mediadas por
escolhas e valores pessoais e por aprovação social.
A garantia de envelhecer com cuidado, atendimento e assistência, deve ser
um direito de todo o cidadão. Tratando-se do idoso, a opção de mantê-lo em sua
residência garante muito mais do que a valorização de suas conquistas, e em termos
econômicos, minimiza os gastos do poder público com relação à internação e
institucionalização.
De forma incisiva deve haver integração entre Estado, poder privado,
organização não governamental e comunidade, para que as atitudes e posturas
sejam de fato consumadas, tendo inclusive como principal objetivo a redução dos
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encargos financeiros institucionais, em termos de assistência integral (saúde,
psicológico, médico, dentário, social entre outros aspectos), possibilitando o
atendimento da necessidade individual e específica de cada idoso, através da
correlação de serviços, cada qual em sua especificidade.
A Organização Mundial de Saúde no ano de 199976 publicou uma das
conclusões a que chegou: “o maior desafio que a sociedade enfrenta atualmente é a
necessidade de examinar e fazer mudanças apropriadas nas políticas sociais e
econômicas da saúde e não o envelhecimento da população.”
Podemos acrescentar que as mudanças não deverão ocorrer somente no
âmbito da saúde, mas de forma multidisciplinar deverá evoluir em todas as áreas.
Políticas Públicas, é bom lembrar, muitas vezes, são transformadas em leis –
desenvolvidas pelos governos com referência a educação, saúde, habitação,
segurança, alimentação, trabalho, lazer, crianças e adolescentes, juventude, idoso,
mulher entre outros.
Na direção da democracia participativa, vale destacar a importância de uma
série de mecanismos de participação da sociedade no controle público das políticas
e serviços, por meio de Conferências ou Conselhos, ou criando um instrumento de
acompanhamento, fiscalização e controle.
Entende-se que o trabalho apresentado nesta dissertação deve ser analisado
sob vários aspectos, no que diz respeito a atenção à moradia coletiva do idoso
independente. Isso inclui, no caso das repúblicas, o estudo da adequação dos
ambientes para os seus moradores, a questão da rotatividade e independência.
Quantos idosos de fato conseguem sair de uma república com condições financeiras
suficientes para manter-se? Quais são as iniciativas para que isto ocorra de fato?
Quais assistências domiciliares são necessárias para que o idoso conviva em
sociedade e coletivamente?
Em se tratando da assistência domiciliar, como forma de manutenção da
autonomia do idoso, deve-se analisar mais profundamente a capacitação dos
cuidadores e da família, verificando a aceitação destes serviços por parte do idoso.
Será a família a grande mantenedora deste serviço? Que parceiras público-privado
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podem ser feitas para a realização dos cuidados domiciliares? A que ponto a
institucionalização é necessária quando existe uma equipe de suporte em domicílio?
A institucionalização, de forma alguma deve ser desconsiderada, entretantoa
medida deve ser postergada ao máximo e, estes são preceitos que norteiam este
trabalho.
Nestes termos, esta dissertação alerta sobre a necessidade de fiscalização da
oferta de serviços de instituições públicas: como é realizada a capacitação dos
funcionários, a manutenção das instalações, a fiscalização por diferentes secretarias
e do conselho do idoso, existe?
Ainda na identificação de desdobramentos desta investigação, consideram-se
muito importantes os estudos focados nas classes sociais economicamente
desfavorecidas, incluindo-se o delineamento de um panorama histórico de
atendimento dos idosos que buscam auxílio do Estado, usualmente em asilos e
abrigos. Em que condições são alternativas razoáveis as moradias provisórias
(repúblicas), abrigos com assistência diferenciada e instituições de longa
permanência? As repúblicas devem ser de fato provisórias ou podem ser modelos
de locação social?
São perguntas que remetem a novas pesquisas, não só envolvendo a
questão arquitetônica e urbanística, mas de forma mutlidisciplinar, abraçando
questões de saúde, educação, social, habitacional, segurança, nutrição etc.
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6 RECOMENDAÇÕES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS

Com base nesta dissertação, algumas linhas de atuação para as políticas
públicas poderiam ser traçadas como:
1. Instrumentalizar política e tecnicamente a comunidade idosa no exercício
do acompanhamento, controle e fiscalização das políticas e serviços públicos.
2. Capacitar os Conselhos dos Idosos como órgão fiscalizador das
instituições dos idosos, através de um corpo técnico adequado, utilizando
ferramentas específicas para: saúde, assistência social, psicológica, arquitetônica,
nutrição entre outros.
3. Estabelecer parcerias com universidades que disponibilizassem espaços
para palestras, capacitações, o corpo docente e discente na elaboração e gestão de
projetos arquitetônicos, sociais, nutricionais etc. Criando a obrigatoriedade de
estágios sociais e de projetos sociais patrocinados por estas universidades,
disponibilizando um banco de dados a serem apresentados em Conferências
Nacionais como forma de divulgação e análise de seus resultados.
4. Parcerias com o poder privado para viabilizar economicamente projetos
sociais voltados aos idosos.
5. Capacitar a comunidade do entorno, vizinhos, amigos, família no
Programa de Assistência ao Idoso, visando que o cuidador e o acompanhante
terapêutico sejam pessoas com as quais o idoso já tem conhecimento e
familiaridade. Esta articulação deve ser feita entre o poder público, que promoverá o
Programa financeiramente, a parceria com entidades como SESI, SESC e SENAC,
que disponibilizará profissionais para as capacitações, espaços para que ocorram os
encontros e a ação voluntária da sociedade para o aprendizado e convívio com o
idodo.
6. Instigar o atendimento domiciliar dos idosos como premissa de
atendimento das secretarias municipais, cada qual buscando a parceria necessária
para a execução do projeto.
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Ano: 2005
Elenco: Manuel Alexandre, China Zorrilla, Blanca Portillo
Direção: Marcos Carnevale

Minha Vida sem minhas Mães
(Aideista Parhain)
Categoria: DVD
Gênero: Cinema Europeu
Ano: 2005
Elenco: Brasse Brannstrom, Marie Goranzon, Asa Persson
Direção: Klaus Härö

Quase Deuses
(Something the Lord Made)
Categoria: DVD
Gênero: Drama
Ano: 2004
Elenco: Alan Rickman, Mos Def, Kyra Sedgwick
Direção: Joseph Sargent

Estamira - Ed. Especial (DVD Duplo)
(Estamira)
Categoria: DVD
Gênero: Documentário
Ano: 2004
Elenco: Estamira
Direção: Marcos Prado

As Invasões Bárbaras
(Les invasions barbares)
Categoria: DVD
Gênero: Drama
Ano: 2003
Elenco: Rémy Girard, Stéphane Rousseau, Marie-Josée Croze
Direção: Denys Arcand

Lições para Toda Vida
(Secondhand Lions)
Categoria: DVD
Gênero: Drama
Ano: 2003
Elenco: Michael Caine, Robert Duvall, Haley Joel Osment
Direção: Tim McCanlies

História Real
(The straight story, Une Histoire Vraie)
Categoria: DVD
Gênero: Drama
Ano: 1999
Elenco: Sissy Spacek, Richard Farnsworth, Everett McGill
Direção: David Lynch

O Tempero da Vida
(Politiki Kouzina)
Categoria: DVD
Gênero: Cinema Europeu
Ano: 2003
Elenco: Georges Corrafacem, Ieroklis Mihailidis, Renia Louizidou
Direção: Tassos Boulmetis
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Saraband
(Saraband)
Categoria: DVD
Gênero: Arte
Ano: 2003
Elenco: Liv Ullmann, Erland Josephson, Gunnel Fred
Direção: Ingmar Bergman

Uma Amizade sem Fronteiras
(Monsieur Ibrahim)
Categoria: DVD
Gênero: Cinema Europeu
Ano: 2003
Elenco: Omar Sharif, Pierre Boulanger, Gilbert Melki
Direção: François Dupeyron

Pai, Filhos & Etc
(Père et fils)
Categoria: DVD
Gênero: Cinema Europeu
Ano: 2003
Elenco: Philippe Noiret, Charles Berling, Bruno Putzulu
Direção: Michel Boujenah

Acontece nas Melhores Famílias
(It Runs in the Family)
Categoria: DVD
Gênero: Drama
Ano: 2003
Elenco: Michael Douglas, Kirk Douglas, Rory Culkin
Direção: Fred Schepisi

Lugares Comuns
(Lugares Comunes)
Categoria: DVD
Gênero: Cinema Latino-Americano
Ano: 2002
Elenco: Federico Luppi, Mercedes Sampietro, Arturo Puig
Direção: Adolfo Aristarain

Lembranças de um Verão
(Hearts in Atlantis)
Categoria: DVD
Gênero: Drama
Ano: 2001
Elenco: Anthony Hopkins, Anton Yelchin, Hope Davis
Direção: Scott Hicks

Buena Vista Social Club (Revista + DVD)
(Buena Vista Social Club)
Categoria: DVD
Gênero: Musical Filme
Ano: 1998
Elenco: Ry Cooder, Compay Segundo, Rubén González
Direção: Wim Wenders

A Vida é Bela
(La Vita È Bella)
Categoria: DVD
Gênero: Cinema Europeu
Ano: 1997
Elenco: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giustino Durano
Direção: Roberto Benigni
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Kolya - Uma Lição de Amor
(Kolja)
Categoria: DVD
Gênero: Cinema Europeu
Ano: 1996
Elenco: Zdenek Sverak, Andrei Khalimon, Libuse Safrankova
Direção: Jan Sverák

Um Dia para Relembrar
(Two Bits)
Categoria: DVD
Gênero: Drama
Ano: 1994
Elenco: Mary Elizabeth Mastrantonio, Jerry Barone, Al Pacino
Direção: James Foley

Em Nome do Pai
(In The Name Of The Father)
Categoria: DVD
Gênero: Drama
Ano: 1993
Elenco: Daniel Day-Lewis, Emma Thompson, Pete Postlethwaite
Direção: Jim Sheridan

Parente... É Serpente (Revista + DVD)
(Parenti Serpenti)
Categoria: DVD
Gênero: Cinema Europeu
Ano: 1992
Elenco: Tommaso Bianco, Monica Scattini, Renato Cecchetto
Direção: Mario Monicelli

Balada de Narayama
(Narayama Bushi-Ko)
Categoria: DVD
Gênero: Cinema Asiático
Ano: 1983
Elenco: Sumiko Sakamoto, Ken Ogata, Seiji Kurasaki
Direção: Shohei Imamura

Pai e Filha - Aguarde!
(Banshun)
Categoria: DVD
Gênero: Cinema Asiático
Ano: 1949
Elenco: Haruko Sugimura, Chishu Ryu, Jun Usami
Direção: Yasujiro Ozu

Meu pai, Uma lição de vida
(Dad)
Categoria: VHS
Gênero: Drama
Ano: 1989
Elenco: Jack Lemmon, Ted Danson, Olympia Dukakis
Direção: Gary David Goldberg

Um Golpe do Destino
(The Doctor)
Categoria: VHS
Gênero: Drama
Ano: 1991
Elenco: Lynn Stalmaster
Direção: Handa Haines

