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RESUMO 

OBJETIVO 

Discorrer sobre as necessidades de educação e saúde como suporte de qualidade 

de vida aos idosos.  

MÉTODOS 

De uma convocação aberta a todos os idosos residentes de uma vila em Ribeirão 

Preto, aderiram a  Campanha de Saúde sete moradores, em novembro de 2014. 

Para cada habitante foi aplicado um questionário padronizado sobre percepções a 

respeito do envelhecimento e do cuidado à pessoa idosa além de orientações 

quanto à higiene, prática de exercícios físicos e prevenção de doenças e quedas. 

 

RESULTADOS 

Como resultados temos que apenas um idoso considera velhice uma doença; um 

considera que a responsabilidade pelos cuidados com as pessoas idosas é apenas 

da família; quatro discordam que sofrem barreiras de atendimento nos serviços de 

saúde; um idoso referiu ter sofrido violência verbal nos serviços de saúde; quatro 

idosos concordam que são tratados com respeito e sensibilidade nos serviços de 

saúde; seis referiram falta de sexualidade; quatro afirmam que os idosos 

desconhecem seus direitos; apenas um participante concorda que as pessoas 

idosas atrapalham os serviços de saúde; três idosos discordam que os profissionais 

de saúde têm a formação e o treinamento adequado para se comunicar e atender 

efetivamente as pessoas idosas; e por fim, cinco do total de participantes acham que 

os profissionais dos serviços de saúde são amigáveis e contemplam as 

necessidades e preocupações da terceira idade. 

À respeito do que é pior para o idoso ao se utilizar o sistema de saúde é a demora 

do atendimento e agendamento de consulta, o desrespeito e a dificuldade no 

transporte, precisando-se encurtar o tempo de retorno e existir uma assistência 

domiciliar por uma equipe multiprofissional.  

 



CONCLUSÃO 

O trabalho na Vila Dignidade formou opinião e gerou conhecimento para os idosos e 

alunos. A experiência permitiu identificar que a maioria dos idosos não vêem o 

envelhecer como uma doença. Os idosos convivem bem com o fato de envelhecer, 

apesar de alguns reclamarem da solidão. Foi observada ainda a necessidade de 

uma assistência maior na Vila Dignidade. A programação de atividades no centro de 

convivência, por exemplo, podem trazer aos moradores a interação que os faltam. 

Outra carência da Vila é a falta de atenção básica a saúde com o intuito de promover 

a prevenção e promoção à saúde. É preciso incluir a Vila na área de abrangência 

das agentes de saúde da região. Assim, a Vila caminhará para uma completa 

assistência ao idoso. 

VILA DIGNIDADE, RIBEIRÃO PRETO-SP 

 

Introdução 

O envelhecimento populacional é observado em todo planeta. Estima-se que o 

Brasil, em 2025, estará entre os dez países com população idosa em grande 

número, segundo a Organização Mundial da Saúde. A porcentagem de idosos no 

Brasil passou de 6,3%, em 1980, estimando-se 14% em 2025. A esta mudança 

corresponde a uma transição epidemiológica que resulta em um importante 

crescimento de demanda dos serviços sociais e de saúde. 

Tendo em vista a promoção e prevenção do idoso, a atenção à saúde da 

terceira idade foi considerada prioritária pela primeira vez na 8ª Conferência 

Nacional de Saúde, em 1986. Em conformidade com a legislação atual, a portaria 

1395 aprovada em 1999, estabelece a Política de Saúde do Idoso com base nas 

seguintes diretrizes: a promoção do envelhecimento saudável, a manutenção e a 

reabilitação da capacidade funcional, a assistência as necessidades de saúde, a 

capacitação dos recursos humanos, o apoio ao desenvolvimento de cuidados 

informais e o apoio aos estudos e pesquisas. 

 O envelhecimento é um processo fisiológico no qual o idoso e sua família 

devem se atentar às suas novas necessidades e reconhecer a diferença entre 

saúde, doença, envelhecimento. As principais morbi-mortalidades dos idosos estão 

relacionadas às complicações de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, 



dislipidemia, osteoporose, entre outras. Os três principais grupos de causa definidas 

de falecimento dos idosos são compostos por problemas evitáveis, comprometendo 

principalmente: aparelho circulatório, respiratório e ocorrência de neoplasias. 

 

OBJETIVOS  

 

Visando essa falta de conscientização do idoso em relação ao seu processo de 

saúde-doença relacionado ao envelhecimento, e a precária atenção aos idosos, foi 

feita uma visita na Vila Dignidade, um centro de convivência, a fim de dialogar sobre 

os problemas que eles enfrentam e assim conseguir pontuar as falhas e os pontos 

positivos sobre sua qualidade de vida e seu estado de saúde. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 A Vila Dignidade “Dejair Gonçalves de Andrade” constitui um serviço de 

Acolhimento na modalidade de República para Idosos da Prefeitura da Cidade de 

Ribeirão Preto. Ela é destinada a idosos que tenham capacidade de gestão coletiva 

da moradia e condições de desenvolver, de forma independente, as atividades da 

vida diária, mesmo que requeira o uso de equipamentos de auto-ajuda. 

 A instituição tem como objetivos proteger os usuários, preservando suas 

condições de autonomia e independência; preparar os moradores para o alcance da 

auto-sustentação; promover o restabelecimento de vínculos comunitários, familiares 

e/ou sociais; bem como promover o acesso à rede de políticas públicas. 

 A Vila Dignidade possui a capacidade de instalar 18 idosos, em suas 

unidades habitacionais, construídas exclusivamente para aqueles, que atendem aos 

critérios do programa. O local configura uma construção bem planejada, arejada, 

com extensa área verde e área para realização de atividades físicas. 

 O perfil dos idosos da Vila Dignidade é o ideal para analisar as dificuldades de 

acesso e atendimento aos serviços de saúde da cidade de Ribeirão Preto e o seu 

mecanismo de funcionamento. Uma vez que os moradores, na maioria das vezes, 

não possuem auxílio de familiares e/ou amigos para o transporte, agendamento de 

consulta, compra de medicamentos, entre outros. E, portanto, necessitam realizar 



todas essas atividades de maneira autônoma. 

 Dessa maneira, a abordagem de questões sobre o sistema de saúde voltada 

ao paciente idoso com esses indivíduos é de extrema importância para 

encontrarmos as principais falhas desses serviços. Isso nos permite criar estratégias 

de fortalecimento dos serviços de saúde que visem à promoção, à assistência e à 

reabilitação da saúde do idoso. 

 Afinal, de acordo com as diretrizes básicas da Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa, o sistema de saúde brasileiro tem como prioridades a recuperação da 

capacidade funcional do individuo pelo maior tempo possível, a valorização da 

autonomia e a independência física e mental.  

 

 

  

  

METODOLOGIA 

             

No dia 10 de Novembro de 2014 foi realizado uma Campanha de Saúde na 

Vila Dignidade localizada na Rua Ruben Ubida, 670, Jardim Botânico, na cidade de 

Ribeirão Preto. A vila possui 18 casas de 44m2 cada, um centro de convivência, uma 

academia ao ar livre e um jardim. As rampas e as escadas do local são adaptadas 

para prevenir quedas e facilitar o acesso pelos idosos. Existem regras pré-

estabelecidas para se estabelecer na vila: não é permitido ter animais de estimação; 

é permitido visita, porém é proibido pernoitar; deve residir apenas um idoso por 

moradia. Esta vila é custeada pelo governo municipal e, portanto, possui critérios 

sociais e de renda que devem ser atendidos pelos idosos. Eles devem receber renda 

máxima de dois salários mínimos e não ter onde morar. Os gastos com mobília, 

alimentação e saúde são custeados pelos próprios moradores, ou seja, são 

independentes. 

            A Vila Dignidade é administrada por uma assistente social e uma auxiliar 

administrativa, que permanecem no local durante o dia. Já durante a noite, há 

somente um vigia que guarda o local. Atualmente, existem 14 moradores, dos quais 

oito são mulheres e seis são homens.  



            A Campanha de Saúde foi realizada por 11 estudantes da 5ª etapa do curso 

de Medicina da Universidade de Ribeirão Preto acompanhados da docente Andreia, 

que ministra a matéria Atenção Básica em Saúde. Dos 14 moradores, apenas sete 

compareceram ao centro de convivência onde foi realizado o evento. A campanha 

teve como temas a prevenção de queda e diabetes e hipertensão relacionadas à 

alimentação e à atividade física que foram discutidos através de debates, 

inicialmente, com o grupo completo e, posteriormente, uma conversa individualizada 

aluno-idoso.  

            A conversa foi iniciada com apresentação de todos e em seguida foi 

questionado aos idosos o motivo de estar morando na Vila Dignidade. As respostas 

foram diversas e a partir desse momento começou o debate. No momento em que a 

conversa foi em grupo, os idosos abordaram principalmente o aspecto social, e 

quando a conversa foi individualizada, o assunto abordado foi saúde. 

            Elaboramos um Questionário sobre percepções a respeito do 

envelhecimento e do cuidado à saúde da pessoa idosa anexado a seguir:  

  

  

  

QUESTIONÁRIO SOBRE PERCEPÇÕES A RESPEITO DO ENVELHECIMENTO E 

DO CUIDADO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA 

  

NOME:______________________________________________________________

_______ 

IDADE: _____anos SEXO: Feminino (   ) Masculino (   )        

ESTADO CIVIL: Casado (   ) Solteiro (   ) Viúvo (   ) 

  

  

  

1. Para você, qual o lado ruim e o bom de envelhecer? 

Ruim:_______________________________________________________________

_______ 

Bom:_______________________________________________________________



________ 

  

  

2. Pensando na experiência de utilizar os serviços de saúde, o que você acha que 

pode ser pior para a pessoa idosa? O que você acha que pode ser feito para 

melhorar isso? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________  

  

3. Das frases abaixo, coloque CT nas afirmativas que você concorda totalmente e D 

nas que você discorda:  

1. Velhice é o mesmo que doença (   )  

2. A responsabilidade pelos cuidados com as pessoas idosas é apenas da família (   

)  

3. As pessoas idosas sofrem barreiras de atendimento nos serviços de saúde (   )  

4. As pessoas idosas sofrem violências nos serviços de saúde (   )  

5. As pessoas idosas são tratadas nos serviços de saúde com respeito e 

sensibilidade (   )  

6. As pessoas idosas não tem sexualidade (   )  

7. As pessoas idosas desconhecem seus direitos (   )  

8. As pessoas idosas atrapalham os serviços de saúde (   )  

9. Os profissionais de saúde têm a formação e o treinamento adequado para se 

comunicar e atender efetivamente as pessoas idosas (   )  

10. Os serviços de saúde são amigáveis e contemplam as necessidades e 

preocupações dos idosos (   )  

  

  

  

4. Quais medicamentos você utiliza? Dentre eles, faz uso de Cálcio? 

___________________________________________________________________

________ 

  

5. Você precisa de ajuda para tomar seus medicamentos? 



(   ) Sim          (   ) Não 

  

6. Quais as doenças que você possui? 

Diabetes (   )             Hipertensão Arterial Sistêmica (   ) 

Outros: 

___________________________________________________________________

________ 

  

7. Quais hábitos você possui? 

Tabagismo (   )Quantidade: ____________                Etilismo (   ) 

Quantidade:____________ 

Outros:______________________________________________________________

_______  

  

8. Pratica alguma atividade física? Qual ou quais? 

___________________________________________________________________

________ 

  

9. Você cai muito? Com que freqüência? Já quebrou algum osso com as quedas? 

___________________________________________________________________  

  

RESULTADOS 

  

Com o questionário nos foi permitido obter os seguintes dados a respeito dos 

moradores: 

·        Sra. Magdalena, 85 anos, solteira, hipertensa, possui artrose no joelho, sem 

vícios, sedentária. Cai pouco, última queda há dois meses. Utiliza Ferro, suplemento 

vitamínico e Ácido úrico. Para ela não existem aspectos ruins em envelhecer e 

procura não pensar a respeito da idade. 

·        Sra. Vernadeth, 66 anos, viúva, cardiopata e depressiva, tabagista, sedentária. 

Não costuma sofrer quedas. Faz uso de medicamento de forma irregular. Relata que 

todos os aspectos do envelhecimento são ruins e associa a solidão como principal 



causa. Nos confessou que não encontra motivos para viver. 

·        Sra. Maria de Fátima, 65 anos, solteira, hipotireoidea, sem vícios, pratica Ioga 

duas vezes por semana. Sofre quedas, em média, a cada dois meses. Faz uso de 

Puram e Alendronato de Potássio. Refere que o envelhecimento traz 

amadurecimento como aspecto positivo.  

·        Sra. Aparecida, 74 anos, solteira, hipertensa, osteoporose, sem vícios, caminha 

diariamente. Sofre muitas quedas. Utiliza Cartilagem de Tubarão. Para ela 

envelhecer é ruim e a passagem grátis de ônibus é o único aspecto positivo. 

·        Sr. Rogério, 65 anos, solteiro, diabético, hipertenso e possui hérnia de disco, sem 

vícios sedentário. Não costuma sofrer quedas. Faz uso de Metformina, Omeprazol, 

Losartana, Diosmin e Daonil. Refere como aspecto negativo da velhice o fato de 

acompanhar a inversão de valores na sociedade e solidão e experiência de vida 

como pontos positivos. 

·        Sr. Heleno, 70 anos, solteiro, diabético, tabagista61 anos-maço, etilista, 

sedentário. Não cai muito. Faz uso de Metformina. Para ele o lado ruim do 

envelhecimento é não poder estar com as velhas companhias que já partiram. O 

lado bom é poder aproveitar o tempo livre. 

·        Sr. Juscelino, 68 anos, viúvo, deficiente auditivo,sem vícios,caminha diariamente. 

Nega quedas. Faz uso de óleo mineral e Dicloridrato de Levocetirizina. O lado ruim 

da velhice é a diminuição do salário e o lado bom é o tempo livre para fazer as 

coisas que gosta. 

  

Como resultados temos que apenas um idoso considera velhice uma doença; um 

considera que a responsabilidade pelos cuidados com as pessoas idosas éapenas 

da família; quatro discordam que sofrem barreiras de atendimento nos serviços de 

saúde; um idoso referiu ter sofrido violência verbal nos serviços de saúde; quatro 

idosos concordam que são tratados com respeito e sensibilidade nos serviços de 

saúde; seis referiram falta de sexualidade; quatro afirmam que os idosos 

desconhecem seus direitos; apenas um participante concorda que as pessoas 

idosas atrapalham os serviços de saúde; três idosos discordam que os profissionais 

de saúde têm a formação e o treinamento adequado para se comunicar e atender 

efetivamente as pessoas idosas; e por fim, cinco do total de participantes acham que 



os profissionais dos serviços de saúde são amigáveis e contemplam as 

necessidades e preocupações da terceira idade. 

A opinião à respeito do que é pior para o idoso ao usar sistema de saúde é a demora 

do atendimento e agendamento de consulta, o desrespeito e a dificuldade no 

transporte,precisando-se encurtar o tempo de retorno e existir uma assistência 

domiciliar por uma equipe multiprofissional.  

 

  

 DISCUSSÕES 

  

            As reclamações em relação aos serviços de saúde obtidas são pertinentes 

não apenas aos idosos da Vila Dignidade, mas também a todos os idosos em âmbito 

nacional. De acordo com um estudo sobre Condições de Saúde nos idosos de 

Florianópolis realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Santa 

Catarina, em 2006, as principais dificuldades que os idosos referiram enfrentar 

quando necessitam de médicos são financeiras, de locomoção e acesso. A maior 

insatisfação com os serviços de saúde é a demora na marcação de consultas. Outra 

queixa de igual importância baseia-se na falta de preparo dos profissionais para 

atender a pessoa idosa bem como do desrespeito e falta de paciência por parte dos 

mesmos. 

            A fim de melhorar os serviços de saúde voltados para a pessoa idosa, é 

necessário instituir programas públicos de atenção à saúde dos idosos que sejam 

promotores de um envelhecimento saudável e bem estar. Para tal, são requeridos 

investimentos que priorizem a prevenção de doenças e controle de condições de 

cronicidade que permitam aos idosos um viver com qualidade. 

           A Prevenção e Promoção da Saúde tem como inspiração o fenômeno do 

envelhecimento populacional, hoje comum a quase todos os países. No caso do 

Brasil, o aumento significativo da população idosa traz para a saúde pública 

questões de assistência, não somente médica, mas ligadas a saúde, como a 

socialização e a preservação de atividades dos idosos, tanto do ponto de vista 

psíquico como também das chamadas prevenções do envelhecimento e a promoção 



da saúde.  

           As diretrizes básicas da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

fundamentam bem as preocupações a respeito da promoção do envelhecimento 

saudável, da capacidade funcional, da autonomia dos idosos, da prevenção de 

doenças, da melhoria e recuperação  daqueles que adoecem e reabilitação daqueles 

que venham a ter sua capacidade funcional restringida.  

Diretrizes básicas da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa: 

·        Promoção do envelhecimento ativo e saudável; 

·        Atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa; 

·        Estímulos às ações intersetoriais, visando à integridade da pessoa idosa; 

·        Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da  atenção à saúde da 

pessoa idosa; 

·        Estímulo à participação e fortalecimento do controle social; 

·        Formação e educação permanentes dos profissionais de saúde do SUS na área 

de saúde da pessoa idosa; 

·        Divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS; 

·        Promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à 

saúde da pessoa idosa 

·        Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. 

  

            Todas as iniciativas de Promoção, Assistência e Reabilitação da saúde do 

idoso devem ter como meta aprimorar, manter ou recuperar a capacidade funcional 

do individuo pelo maior tempo possível, valorizar a autonomia e a independência 

física e mental. É fundamental que se vá além de um simples diagnóstico e 

tratamento de doenças específicas. Uma vez que, a dependência física e/ou mental, 

é um fator de risco importante para a mortalidade.  

              O acompanhamento das condições de saúde da pessoa idosa assim como 

o reconhecimento de fatores associados a essas condições é fundamental para a 

estratégia de prevenção da saúde. Tal estratégia tem como objetivos: Interferir 



favoravelmente na história natural da doença, antecipar o surgimento de 

complicações, prevenir as exacerbações e complicações das doenças crônicas, 

aumentar o envolvimento da paciente no autocuidado e construir uma base de 

dados sobre os doentes crônicos.   

             Para um planejamento assistencial aos idosos efetivo faz se necessário um 

prognostico e julgamento clínico adequado para precisar o diagnostico. A prática tem 

mostrado que a diminuição da capacidade funcional do idoso é o que o tornará 

dependente de um nível mais complexo de assistência. Sendo essa ocasionada por 

uma evolução da própria patologia de base, por uma má administração e sequelas, 

ou pela inadequada assistência recebida, seja familiar, social ou institucional. 

          As Políticas de Prevenção e Promoção da Saúde tem provado efetividade em 

todo o mundo. Segundo estudos recentes confirmam essa melhoria e apontam uma 

redução na disfuncionalidade entre os idosos. Dessa forma, temos um cenário de 

uma população idosa mais saudável, a respeito das consequências que o processo 

de envelhecimento da população acarreta no que diz respeito ao aumento das 

doenças crônicas e à maior necessidade de atendimento de saúde da população 

que envelhece e que vive, cada vez mais, ate idades mais avançadas. 

  

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A visita na Vila dignidade proporcionou aos alunos uma vivência com idosos 

que possuem opiniões diversas a cerca do envelhecer. Sendo, portanto, a visita 

capaz de formar opinião e gerar conhecimento nos idosos e nos alunos, uma vez 

que os alunos foram à vila com intuito de instruir os idosos sobre enfermidades 

comuns na terceira idade, mas, além disso, tiveram uma conversa construtiva para 

ambos. 

A experiência com os moradores da Vila Dignidade permite identificar que a 

maior dos idosos não vê o envelhecer como uma doença. Em sua maioria, os 

idosos, convivem bem com o fato de envelhecer, apesar de alguns reclamarem da 

solidão. Entre os idosos participantes foi identificada também uma necessidade de 

atenção. Os moradores não têm vínculos ou intimidades entre eles e ficaram 

satisfeitos com a oportunidade de conversar e sanar certas dúvidas.  



Foi observada ainda a necessidade de uma assistência maior na Vila 

Dignidade. A programação de atividades no centro de convivência, por exemplo, 

podem trazer aos moradores a interação que os faltam para não se sentirem sós. 

Outra carência da Vila é a falta de atenção básica a saúde com o intuito de promover 

a prevenção e promoção à saúde. É preciso incluir a Vila na área de abrangência 

das agentes de saúde da região. Assim, a Vila caminhará para uma completa 

assistência ao idoso. Ratificando, então, sua benéfica utilidade para a sociedade.  
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