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POLÍTICA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IDOSO: PESQUISA BIBLIOGRÁFICA DA ABORDAGEM PROFISSIONAL NO SUL DO 
BRASIL  
 
DAIANA CRISTINE COCCONI; CARMEN LÚCIA MOTTIN DURO  
 
INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial da Saúde até 2025, o Brasil será o sexto país do mundo em número de idosos. A 
desinformação sobre a saúde do idoso e os desafios do envelhecimento para a saúde pública ainda são elevados tornando-se 
necessário promover alguns ajustes para a melhoria ou manutenção da saúde de idosos no Brasil (BRASIL, 2005). OBJETIVO: 
Comparar as diretrizes propostas na Política Nacional de Saúde do Idoso (1999) com a prática dos profissionais de saúde coletiva 
da Região Sul brasileira em relação à implementação e realização de programas de saúde que compreendam a promoção e a 
prevenção da saúde, a assistência domiciliar e atividades assistenciais para o idoso, através da análise de artigos científicos. 
MATERIAL E MÉTODOS: O estudo utiliza a pesquisa bibliográfica analisando artigos científicos do ano de 1999 a 2005 que tratam 
sobre atividades, estudos e experiências em torno da saúde realizadas com idosos em cidades da região sul do Brasil. Realizar-se-
á a busca de artigos publicados em revistas indexadas no Brasil localizados a partir do portal da Biblioteca Virtual em Saúde e, 
também, no portal de acesso livre da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A análise do material será 
desenvolvida conforme Gil (2002), e trabalhar-se-á com categorias conforme Gomes (1994). RESULTADOS PARCIAIS: percebe-
se que ainda é muito pouco divulgado experiências com idosos na região Sul do Brasil devido à dificuldade de se encontrar artigos 
com este enfoque. CONCLUSÃO: é necessário que as pessoas se preparem para o envelhecimento exercendo atividades mais 
saudáveis com apoio educacional dos profissionais de saúde, diminuindo assim gastos com medicações e equipamentos caros 
que possam envolver tratamentos de longo prazo.  
 
 
 




