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INTRODUÇÃO

METODOLOGIA

Segundo o censo de 2010 realizado pelo IBGE, o
número de idosos no Brasil é de 23 milhões de
pessoas, cerca de 11,8% da população. Com
o
aumento
da
expectativa
de
vida
faz
necessário
implantações
de
políticas públicas intersetoriais, que promovam o
envelhecimento
ativo,
visando
autonomia,
independência e integralidade do cuidado, com a
participação ativa do idoso em todo o processo de
construção da Rede de Atenção e Proteção ao
Idoso. Segundo estudo da Área Técnica do IdosoSMS, apresentou um crescimento significativo da
população idosa, entre os anos de 2000 e 2010 de
66,42%, o que reflete a necessidade de estabelecer
políticas públicas voltadas para essa população,
principalmente nas regiões periféricas, onde os
idosos utilizam mais os serviços públicos de saúde,
chegando a 80 % de SUS dependente.

Participação efetiva e grande representatividade da
população Idosa e lideranças em todos os órgãos
representativos da pessoa idosa, além da
participação
de
profissionais
da
Rede
da
PMSP ( Comitê de Longevidade e Vida Saudável,
Fórum do Cidadão Idoso de São Mateus, Fórum da
População Idosa da Zona Leste, entidades
representativas e comunidade em geral, Grande
Conselho Municipal do Idoso e Fórum da População
Idosa Zona Leste) “

RESULTADOS
Após uma luta incansável dos idosos e a
vontade política da
Coordenadoria Regional
de Saúde Leste, Distrito de Saúde de São Mateus,
em parceria com Fundação ABC, em2016 foram
implantados
na
Região:
PAI-PROGAMA
ACOMPANHANTES DE IDOSOS e
URSIUNIDADE DE REFERÊNCIA Á SAÚDE DO
IDOSO.

OBJETIVO
Implantação de políticas públicas que atendam os
idosos com capacidade funcional comprometida
como a Unidade de Referência de Saúde do Idoso
(URSI) e Programa de Acompanhante de Idosos
(PAI), através da participação ativa da população
idosa do território.

CONCLUSÃO
Considerando o envelhecimento ativo e saudável
o grande objetivo no processo de envelhecimento
populacional,

foi

de

suma

importância

o

movimento e organização da população idosa no
território de São Mateus, para implantação em
2016 de políticas públicas como a URSI e o PAI,
que ampliou o atendimento aos idosos com
capacidade funcional comprometida, tendo o
idoso como protagonista de todo o processo de
reivindicação e implantação dos programas.

