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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso busca descrever os serviços ofertados a 
população idosa em Londrina e como a rede de proteção social aos idosos está 
organizada neste município. Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva e de 
natureza qualitativa realizada por meio de documentos e de entrevistas 
semiestruturadas, cujos sujeitos selecionados estão envolvidos diretamente com a 
oferta de serviços a população idosa em Londrina e a defesa dos direitos deste 
segmento populacional. O presente estudo apresenta um panorama sobre o 
aumento da expectativa de vida da população, mais especificamente no Brasil, as 
características do envelhecimento e a importância de políticas públicas voltadas a 
esta parcela da população. Também contextualiza a legislação a partir da 
Constituição de 1988 enfatizando os marcos legais sobre os direitos da pessoa 
idosa no Brasil. Os resultados obtidos indicam que, a partir da Constituição Brasileira 
e legislação específica ao idoso, é assegurado o direito à proteção social em sua 
totalidade. Contudo, a análise documental e a pesquisa de campo evidenciaram que 
apesar da existência de várias unidades de serviços específicos a população idosa, 
eles ainda formam uma rede de atendimento que precisa efetivar sua articulação 
para se consolidar como  uma rede de proteção social à população idosa. 

 

Palavras-chave: Serviço Social. Proteção Social. Pessoa Idosa. Políticas Sociais. 

Rede de Proteção Social. 
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ABSTRACT 

This course conclusion paper seeks to describe the services offered to the elderly 

population in Londrina and how the social safety net for the elderly is organized in 

this municipality. This is an exploratory, descriptive and qualitative research 

conducted through documents and semi-structured interviews, whose selected 

subjects are directly involved with the provision of services to the elderly population in 

Londrina and the defense of the rights of this population segment. This study 

presents an overview of the increase in life expectancy of the population, more 

specifically in Brazil, the characteristics of aging and the importance of public policies 

aimed at this portion of the population. It also contextualizes the legislation from the 

1988 Constitution emphasizing the legal frameworks on the rights of the elderly in 

Brazil. The results indicate that, from the Brazilian Constitution and specific 

legislation for the elderly, the right to social protection in its entirety is assured. 

However, documentary analysis and field research have shown that, despite the 

existence of several specific service units for the elderly population, they still form a 

care network that needs to be articulated to consolidate itself as a social protection 

network for the elderly population. 

 

Key-words: Social Service. Social protection Elderly. Social politics. Social 

Protection Network. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A transição demográfica demonstrada através de dados estatísticos 

divulgados por organizações internacionais (OMS, 2005) sinaliza um fato nunca 

antes visto: o inegável e irreversível processo de envelhecimento que levará a uma 

população majoritariamente idosa no futuro.  

Envelhecer faz parte do processo biológico, independente de raça, 

cor ou credo, não existindo um único padrão que estabeleça e defina a pessoa 

idosa. Schneider, Irigaray (2008), Faleiros (2006), expõem que o envelhecimento 

passa por um longo percurso, um processo complexo, heterogêneo, intrínseco a 

fatores e aspectos, biológicos, psicológicos, econômicos, culturais e sociais, 

singulares em cada país e território, onde cada povo apresenta sua particularidade 

assim como cada ser humano que constitui esta sociedade. 

A pertinência desta pesquisa se deve a constatação de que os riscos 

sociais a que os idosos estão expostos não são meramente decorrentes de fatores 

biológicos próprios da velhice e sim resultado de um processo de toda uma vida 

intrínseco às complexas relações sociais desenvolvidas no bojo da sociedade. 

Neste sentido, o art. 8º do Estatuto do Idoso assegura que “O 

envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos 

termos desta Lei e da legislação vigente” (BRASIL, 2003, p. 12). 

O interesse pelo tema surgiu a partir do contato direto com pacientes 

idosos e seus familiares durante dois anos de estágio no Hospital Evangélico de 

Londrina. Esse período permitiu identificar que as demandas apresentadas em 

muitos casos exigiam ações articuladas com vários serviços da rede de proteção 

social. 

Faz-se necessário destacar que no contexto social brasileiro, 

importantes conquistas para a proteção social da população idosa só foram 

alcançadas a partir da promulgação da Constituição Federal (1988), da Política 

Nacional do Idoso (1994) e do Estatuto do Idoso (2003). Essas intervenções do 

Estado materializam-se por meio de projetos, programas, serviços e ações, que 
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devem trabalhar de forma articulada e complementar visando à efetivação do acesso 

aos direitos prescritos legislativamente. 

Deste modo, algumas indagações motivaram a realização desta 

pesquisa: os serviços disponíveis a população idosa em Londrina constituem uma 

rede de proteção social? Como essa suposta rede se organiza? Esses serviços 

estão articulados conforme prescrito pelas legislações?   

Na perspectiva de responder essas questões, o tema deste estudo é 

a “Rede de Proteção social à população idosa no município de Londrina/PR” e seu 

objeto de pesquisa “a atual organização da rede de serviços de proteção social ao 

idoso no município de Londrina - PR”. 

O principal objetivo é contextualizar a rede de proteção social no 

município. Para tanto, buscou-se: 

- Mapear os serviços ofertados à pessoa idosa no município de 

Londrina/PR; 

- Descrever a rede de proteção social à pessoa idosa e sua 

distribuição territorial no município; 

Esta pesquisa exploratória e descritiva terá uma abordagem 

qualitativa para um entendimento detalhado das particularidades, pois segundo 

Minayo (2009, p.21) “[...]  trabalha com o universo de significados, motivações, 

aspirações, crenças, valores e das  atitudes[...]” o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e de fenômenos que não se reduzem a 

operacionalização de variáveis. 

Para elaboração da base teórica sobre a população idosa e a rede 

de proteção social, o levantamento bibliográfico se baseou em livros, artigos, sites, 

dados estatísticos e documentos legislativos previstos e vigentes, tais como o Plano 

Municipal de Políticas para as Pessoas Idosas e o Plano Municipal de Assistência 

Social 2018-2021.  

Na pesquisa de campo, o instrumento utilizado para coleta de dados 

foi entrevista semiestruturada, definida como a “[...] coleta de informação sobre 
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determinado tema [...] uma conversa a dois [...]”, onde o entrevistado pode conversar 

sobre o tema sem se prender as questões formuladas, (MINAYO, 2009, p.64). 

As entrevistas foram realizadas com sujeitos diretamento ligados 

com a oferta de serviços a população idosa em Londrina e a defesa dos direitos 

deste segmento populacional: Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e  

Secretaria Municipal do Idoso de Londrina (SMI). 

A seleção dos sujeitos considerou que o Conselho Municipal dos 

Direitos do Idoso é um órgão colegiado, de caráter consultivo, deliberativo, 

controlador e fiscalizador da política de defesa dos direitos do idoso, e que a 

Secretaria Municipal do Idoso de Londrina (SMI), através de conjunto integrado de 

ações, busca assegurar direitos e condições para a promoção, autonomia, 

integração e participação efetiva do idoso na família e na sociedade. 

(LONDRINA,1999). 

Os três participantes foram entrevistados após serem informados 

sobre os objetivos deste estudo e assinarem o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

Para a sistematização e tratamento dos dados coletados na 

pesquisa de campo, foi utilizado três tipos de procedimentos: a) Ordenação dos 

dados, realizada através da transcrição e leitura geral da entrevista; b) Classificação 

dos dados, obtida a partir da seleção de trechos das entrevistas e leitura para 

identificar as ideias centrais sobre o objeto de estudo; c) Análise descritiva: 

descrição dos resultados alcançados a partir de todos os dados estudados 

(MINAYO, 2016). 

Para que seja possível atender ao objetivo do estudo, o texto foi 

organizado em três partes: na primeira aborda o desenvolvimento do processo de 

envelhecimento, situando a população idosa no cenário nacional, características 

próprias do avançar da idade, riscos e fragilidades a que estão suscetíveis. Na 

segunda apresenta as formas de proteção social através de políticas públicas que 

visam a garantia os direitos desse crescente segmento no Brasil. E por fim, 
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descrever os serviços ofertados a população idosa em Londrina destacando a forma 

como esta rede de atendimento está organizada. 

Espera-se que este levantamento possa contribuir como meio de 

informação para que gestores e profissionais da área aprimorem a formulação de 

políticas públicas e execução de serviços a fim de alcançarmos a proteção social 

integral à população idosa de hoje e do futuro. 
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2  EXPECTATIVA DE VIDA E O ENVELHECIMENTO BRASILEIRO 

Este capítulo pretende apresentar algumas características que 

acompanham o processo de envelhecimento, as particularidades biológicas próprias 

da idade bem como influências de fatores externos que podem levar a uma velhice 

desprotegida.  

Visualiza-se aproximadamente 1,2 bilhões de idosos no cenário 

global em 2025, podendo alcançar o patamar de dois bilhões de longevos em 2050, 

sendo que 80% deles estarão vivendo nos países em desenvolvimento (OMS, 2005). 

A população que mais cresce na atualidade são os idosos, 

principalmente os idosos com mais de 80 anos, fato este que altera a composição 

etária dentro do próprio grupo de idosos na história da humanidade; teremos mais 

pessoas acima de 60 anos do que jovens até 15 anos (UNFPA, 2012). 

O Fundo de População das Nações Unidas1 (UNFPA, 2012), em seu 

relatório sobre o envelhecimento no Século XX descreve que a cada segundo duas 

pessoas comemoram 60 anos no planeta e que uma (01) em cada nove (09) 

pessoas tem 60 anos ou mais.  

A projeção estima que será um idoso para cada cinco pessoas 

próximo ao ano de 2050. Em 2012, 33 países apresentaram expectativa de vida ao 

nascer de 80 anos e estima-se que 64 países passarão a ter um perfil similar ao 

Japão com 30% ou mais de sua população composta por idosos até o ano de 2040 

(UNFPA, 2012). 

Segundo a OMS (2005) e o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD, 2014), o envelhecimento sempre esteve associado a 

países com maior desenvolvimento social e econômico, classificados com as 

 
1Criado em 1969, o UNFPA está presente em mais de 150 países e territórios, apoiando 

particularmente os países em desenvolvimento por demanda expressa de seus governos. Disponível 

em: https://nacoesunidas.org/agencia/unfpa/ acesso em 02/10/2019 
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melhores taxas no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)2, apresentando menor 

desigualdade social e melhores condições de vida; porém, este fenômeno avança 

rumo aos países em desenvolvimento como o Brasil. 

Sendo assim apresentaremos no gráfico um, publicado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013),  um comparativo entre os países 

Japão, Brasil e Angola no que se refere ao processo de transição demográfica, 

desenvolvimento econômico e envelhecimento e a forma de concepção de proteção 

social a população idosa. 

 

Gráfico 1 – Pirâmide Etária Relativa (%) – Brasil, Angola e Japão - 2013. 

 

 

Fonte: IBGE, 2013. 

Para a OMS (2005), os países desenvolvidos tiveram um maior período 

de tempo para receber e conceber políticas voltadas ao segmento idoso, o que 

reflete numa melhor condição de proteção social voltada a população idosa: 

 
2
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do progresso a longo prazo em três 

dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. Disponível em:< 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html> 
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Comparando-se os países desenvolvidos e os em desenvolvimento, esses 

não têm acompanhado o ritmo rápido de envelhecimento da população em 

termos de desenvolvimento socioeconômico... Por exemplo, enquanto a 

França levou 115 anos para dobrar a proporção de pessoas mais velhas de 

7 para 14 por cento, a China levará somente 27 anos para atingir o mesmo 

aumento. Na maior parte do mundo desenvolvido, o envelhecimento da 

população foi um processo gradual acompanhado de crescimento 

socioeconômico constante durante muitas décadas e gerações. Já nos 

países em desenvolvimento, este processo de envelhecimento está sendo 

reduzido há duas ou três décadas. Assim, enquanto os países 

desenvolvidos tornaram-se ricos antes de envelhecerem, os países em 

desenvolvimento estão envelhecendo antes de obterem um aumento 

substancial em sua riqueza (OMS 2005 p. 12 apud Kalache e Keller, 2000). 

Como já sinalizado anteriormente, o processo de envelhecimento 

que tem elevado a fração da população idosa brasileira se deu por modificações no 

nível da taxa de fecundidade, do avanço da medicina - enfatizando o uso de 

métodos anticoncepcionais -, das mudanças sociais e da entrada da mulher no 

mercado de trabalho, somado à redução na taxa de mortalidade por meio da 

urbanização e avanços tecnológicos, que significaram progresso com melhores 

condições de saúde e seguridade social, elevando a esperança de vida ao nascer, 

como podemos observar na figura 1 abaixo. 

FIGURA 1 – Transição demográfica do envelhecimento 

 

Fonte: UNASUS/UFMA. Universidade Aberta do SUS, 2013. 
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O fenômeno de transição demográfica tem sido objeto de discussão 

para estudiosos como Kalache (1987) e Camarano (2006), que três décadas atrás já 

anteviam impactos para além da dimensão individual, nos âmbitos de saúde, 

educação, cultura, trabalho, serviços assistenciais e seguridade social. 

Baylão e Schettino (2014, p.5) justificam a queda na taxa de 

fecundidade pela inserção da mulher no mercado de trabalho exigido pelo modo de 

produção capitalista, ao uso do anticoncepcional, que além de diminuírem a 

quantidade de filhos, possibilitaram a mulher planejar uma maternidade cada vez 

mais tardia, dividindo assim seu tempo entre casa e trabalho e alterando a imagem 

do papel social da mulher até então desempenhados apenas como esposa, dona de 

casa e cuidadora dos filhos e dos mais velhos. 

 

Gráfico 2 - Taxa de Fecundidade Total - Brasil e Grandes Regiões – 1940/2010 

 

 

Fonte: IBGE, 2013 
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A leitura do gráfico 2, sobre a taxa de fecundidade total no Brasil 

entre 1940 e 2010, apresenta seu ápice na década de 1960 (chegando a quase 

nove filhos por mulher na região norte); este número sofre decréscimo contínuo 

chegando a um terço no ano de 2010, com índice menor que a reposição 

populacional3. 

Observa-se que até o ano de 2010, apenas a região norte mantinha 

a taxa de fecundidade a níveis de reposição populacional ficando acima da média 

brasileira que foi de 1,87 filhos por mulher, sendo a região com menor número de 

população idosa (Gráfico 2). 

Ao passo que as mulheres têm cada vez menos filhos, a 

longevidade dos brasileiros vem se acentuando, resultante da melhoria nas 

condições sanitárias, urbanização, queda na taxa de mortalidade infantil, avanços da 

medicina com descobertas de vacinas e antibióticos (IBGE, 2013).  

No que se refere à expectativa de vida no Brasil, de acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), a tabela 1 mostra que em 

1940, era de 45,5 anos, sendo 42,9 para homens e 48,3 anos para mulheres. Entre 

1940 e 1960, houve uma redução de aproximadamente metade da taxa bruta de 

mortalidade (o número de óbitos de um ano dividido pela população em julho 

daquele ano), diminuindo de 20,9 óbitos para cada mil habitantes para 9,8 por mil. A 

expectativa de vida ao nascer em 1960 era de 52,5 anos. Ao todo, a expectativa de 

vida aumentou 30,3 anos entre 1940 e 2016, chegando a 75,8 anos. 

 

 

 

 
3
Taxas inferiores a 2,1 indicam fecundidade insuficiente para assegurar a reposição populacional. O decréscimo 

da taxa pode estar associado a vários fatores: urbanização crescente, redução da mortalidade infantil, melhoria 

do nível educacional, ampliação do uso de métodos contraceptivos, maior participação da mulher na força de 

trabalho e instabilidade de emprego. Ministério da Saúde, IDB 2000 Brasil. Disponível em< 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqa05.htm> 
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Tabela 1- Expectativas de vida em idades exatas, variação em ano do período e 

tempo médio de vida- Brasil – 1940/2015. 

 

Idade 

Expectativas de Vida 

Variação (em anos) 

1940/2016 

Tempo Médio 

de Vida - 

Ambos os 

Sexos 
1940 2016 

Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher 1940 2016 

0 45,5 42,9 48,3 75,8 72,2 79,4 30,3 29,4 31,1 45,5 75,8 

1 52,2 49,7 54,9 75,8 72,3 79,3 23,6 22,6 24,5 53,2 76,8 

5 52,5 49,7 55,3 72,0 68,5 75,5 19,5 18,8 20,2 57,5 77,0 

10 48,3 45,5 51,1 67,0 63,6 70,6 18,8 18,0 19,5 58,3 77,0 

15 43,8 41,1 46,6 62,1 58,7 65,7 18,4 17,6 19,1 58,8 77,1 

20 39,6 36,9 42,5 57,5 54,1 60,8 17,8 17,2 18,3 59,6 77,5 

25 36,0 33,3 38,8 52,9 49,8 56,0 16,9 16,5 17,2 61,0 77,9 

30 32,4 29,7 35,2 48,3 45,3 51,1 15,8 15,6 16,0 62,4 78,3 

35 29,0 26,3 31,6 43,7 40,9 46,4 14,7 14,6 14,8 64,0 78,7 

40 25,5 23,0 28,0 39,1 36,5 41,6 13,6 13,5 13,6 65,5 79,1 

45 22,3 19,9 24,5 34,7 32,2 37,0 12,4 12,3 12,5 67,3 79,7 

50 19,1 16,9 21,0 30,3 28,0 32,5 11,3 11,1 11,5 69,1 80,3 

55 16,0 14,1 17,7 26,2 24,1 28,2 10,2 9,9 10,5 71,0 81,2 

60 13,2 11,6 14,5 22,3 20,3 24,0 9,1 8,7 9,5 73,2 82,3 

65 10,6 9,3 11,5 18,5 16,8 20,0 8,0 7,5 8,5 75,6 83,5 

70 8,1 7,2 8,7 15,1 13,6 16,3 7,0 6,4 7,6 78,1 85,1 

75 6,0 5,4 6,3 12,1 10,8 13,0 6,1 5,4 6,7 81,0 87,1 

80 anos 

ou + 
4,3 4,0 4,5 9,5 8,5 10,2 5,2 4,4 5,7   

Fonte: IBGE, 2016 
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Segundo dados do IBGE (2016), entre os anos de 1940 a 2016, a 

expectativa de vida dos idosos, aumentou em 7,9 anos. Em 1940, de cada mil 

pessoas que atingiam os 65 anos de idade, 259 atingiriam os 80 anos, ou mais. Em 

2016, de cada mil idosos com 65 anos, 628 completariam 80 anos. As expectativas 

de vida ao atingir 80 anos, foram de 10,2 para mulheres e 8,5 anos para homens. 

Em 1940, estes valores eram de 4,5 anos para as mulheres e 4,0 anos para os 

homens. 

Dados do levantamento (IBGE, 2019), apontam um total de 

209.276.000 de habitantes no país e destes estimava-se que 15,9%, possuíam 60 

anos ou mais, isto é, aproximadamente 33.307.000 pessoas consideradas idosas 

distribuídas na imensidão do território brasileiro, tendo maior concentração na região 

sudeste seguida pela região nordeste, sul, centro-oeste e norte. 

 

Gráfico 3 – População idosa Brasil e regiões  

 

Fonte: IBGE 2019   
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De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(IBGE/PNAD, 2018), os 10% da população com os maiores rendimentos detinham 

43,3% da massa de rendimentos do país, enquanto a parcela dos 10% com os 

menores rendimentos detinham 0,7% desta massa. As pessoas que faziam parte do 

1% da população brasileira com os maiores rendimentos, recebiam em média, R$ 

27. 213, em 2017. Esse valor é 36,1 vezes maior que o rendimento médio dos 50% 

da população com os menores rendimentos que era de R$ 754,00. Na região 

Nordeste, essa razão foi de 44,9 vezes e na região sul, 25 vezes. 

No Brasil, de acordo com o demonstrado no gráfico 4, o rendimento 

médio mensal real domiciliar per capita foi de R$ 1.271,00, em 2017 e de R$ 

1.285,00, em 2016. As regiões Norte, R$ 810,00 e Nordeste R$ 808,00, foram as 

regiões que apresentaram os menores valores e a Região Sul, o maior, R$ 1.567,00 

(IBGE/PNAD, 2018). 

Ainda em 2017, 13,7% dos domicílios brasileiros recebiam dinheiro 

referente ao Programa Bolsa Família, uma participação inferior à de 2016, que era 

de 14,3%. As regiões Norte, 25,8% e Nordeste, 28,4%, foram os que apresentaram 

os maiores percentuais. O rendimento médio mensal real domiciliar percapita nos 

domicílios que recebiam o Bolsa Família foi de R$ 324,00 e naquele que não 

recebiam, foi de R$ 1.489,00 (IBGE/PNAD, 2018) . 

 

 Gráfico 4 – Rendimento médio real por região 2016 e 2017. 

 

Fonte: IBGE (2018). 



26 

  

 

 

Quanto ao rendimento médio de acordo com o trabalho, 

aposentadoria, aluguel, pensão e outros, demonstrado no gráfico 6 abaixo, podemos 

verificar que a região Sul teve o maior percentual de pessoas com algum 

rendimento, 66,0% e, a Norte e Nordeste, os menores com 52,6% e 56,5%, 

respectivamente (IBGE/PNAD, 2018) . 

Ainda segundo a mesma fonte (IBGE, 2018), as pessoas com 

rendimento de todos os trabalhos, correspondiam a 41,9% da população residente, 

86,8 milhões, em 2017, enquanto 24,1%, 50,0 milhões, tinham algum rendimento de 

outras fontes. Em 2016, esses percentuais eram que 42,4% dos residentes tinham 

rendimento de todos os trabalhos, 87,1 milhões e 24,0% possuíam rendimento de 

outras fontes, 49,3 milhões. A região Sul, em 2017, apresentou o maior percentual 

de pessoas com rendimento efetivamente recebido de todos os trabalhos, 46,8% e o 

segundo maior percentual com rendimento de outras fontes, 25,9%. 

Por sua vez, o Nordeste tinha o menor percentual de pessoas com 

rendimento efetivamente recebido de todos os trabalhos, 34,7% e o maior 

percentual, aquelas que recebiam de outras fontes, 27,8% (IBGE/PNAD, 2018). 

Entre os rendimentos de outras fontes, o mais frequente era a 

aposentadoria, ou pensão, 14,1%, seguido por outros rendimentos, 7,5%, categoria 

que inclui seguro-desemprego, Programas de Transferência de Tenda, poupança, 

entre outros. Pensão alimentícia, doação, ou, mesada de não morador, 2,4% e 

aluguel e arrendamento, 1,9%, estão na sequência. 

O Nordeste tinha o maior percentual de pessoas com outros 

rendimentos, 12,1%, e o Norte vinha a seguir com 10,2%. No Norte, este percentual 

superou o de qualquer outra fonte, diferentes do trabalho. 

Nas demais regiões, a aposentadoria, ou, pensão, foi a que registrou 

os maiores percentuais, com destaque para o Sul, que tinha 18,1% da população 

residente com este tipo de rendimento, contra 17,3%, em 2016. 
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O Nordeste é a região com a maior parcela da renda vindo da 

aposentadoria, 23,8%. Outras fontes de renda, categoria em que o IBGE inclui 

Programas de Transferência de Renda, é mais acentuada nas duas regiões mais 

pobres, o Norte com 5% e o Nordeste com 5,7%, quase o dobro das outras regiões. 

 

Gráfico 5 - Composição do rendimento médio por região 

 

Fonte: IBGE (2018) 

Conforme evidenciado acima, podemos inferir que o Brasil é um país 

com muita desigualdade social e econômica e não está preparado para o crescente 

aumento da população idosa. Em consonância a essa afirmação vamos discorrer no 

próximo capítulo a Proteção Social e Rede de Proteção Social destinados aos 

idosos. 

A partir da transição demográfica mundial, das transformações 

sociais do último século no país, da heterogeneidade e dos vários aspectos 

multifacetados intrínsecos no processo de envelhecimento, apresentaremos algumas 

causas e características que se apresentam no último ciclo da vida. 
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2.1 CARACTERÍSTICAS DO ENVELHECIMENTO E A NECESSIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

A POPULAÇÃO IDOSA 

Diante deste prolongamento da vida, discorreremos alguns pontos 

que afetam de forma importante a autonomia, independência e qualidade de vida na 

velhice. Parte-se do princípio de que o envelhecimento de um indivíduo está 

associado a um processo biológico com declínio das capacidades físicas que estão 

intrínsecos a diversos outros fatores.  

Sobre o aspecto biológico, a literatura demonstra que o corpo 

humano perde gradativamente seu vigor físico com o passar do tempo cronológico, 

porém, este fato não significa que o idoso está doente. 

Schneider e Irigaray (2008) destacam outras características 

biológicas que podem ser observadas no processo de envelhecimento como a pele 

mais fina e fria com perda de elasticidade; a visão que se declina, principalmente 

para objetos próximos; e a diminuição gradativa da audição. Segundo os mesmos 

autores, os aspectos neuropsicológicos marcados pelas habilidades que sofrem 

declínio com a idade são: memória de trabalho, velocidade de pensamento e 

habilidades visuoespaciais, enquanto as que se mantêm inalteradas são: inteligência 

verbal, atenção básica, habilidade de cálculo e a maioria das habilidades de 

linguagem. 

Segundo Moraes et al (2010, p. 68) “os sinais de deficiências 

funcionais vão aparecendo de maneira discreta no decorrer da vida, sendo 

chamados de senescência, sem comprometer as relações e a gerência de decisões. 

Esse processo não pode ser considerado doença”. 

Conforme Camarano (2006, p. 5), em 2003 13,3% dos idosos 

brasileiros não eram capazes de lidar com as atividades mais básicas, tais como 

comer e/ou ir ao banheiro sozinho. Isso significa aproximadamente 2,0 milhões de 

idosos, dos quais 58% eram mulheres. Atualmente, especialistas preocupam-se em 

saber não apenas quanto mais tempo viverão as pessoas, mas em que condições 

de saúde e de autonomia, se serão capazes de continuar participando das 
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atividades econômicas, sociais e culturais que podem proporcionar a estas pessoas 

uma melhor qualidade de vida e saúde. 

Ainda conforme Camarano & Pasinato, (2007, p. 09), existe uma 

preocupação com a questão da mulher que, pelo fato de constituírem a maioria da 

população idosa, enfrentam maiores dificuldades para se inserirem no mercado de 

trabalho e nos sistemas de proteção social. 

A menor mortalidade feminina leva ao predomínio das mulheres na 

população idosa. Essa predominância é maior quanto mais velho for o 

segmento analisado. No entanto, as mulheres enfrentam maiores 

dificuldades para a sua inserção no mercado de trabalho e, 

conseqüentemente, nos sistemas de proteção social, pela intermitência de 

sua participação decorrente, em grande medida, de sua função de 

cuidadora e dos problemas de desigualdade e segregação ocupacional 

existentes. Isso atingiu mais as atuais idosas na sua vida adulta. 

(CAMARANO & PASINATO, 2007, p. 09), 

Nesse sentido, no estudo do envelhecimento populacional, é preciso 

levar em conta a questão de gênero. A população idosa brasileira é, em sua maioria, 

feminina. As mulheres, que por terem o benefício de uma expectativa de vida maior 

assumem o papel de cuidadoras e, nas grandes cidades, tendem a viver sozinhas 

depois da viuvez. 

Goldani (2004) mapeia a trajetória feminina nas últimas quatro 

décadas e defende uma agenda de políticas sociais na linha de women´s friendly 

policy4, principalmente em relação aos benefícios que podem permitir o exercício da 

maternidade sem prejudicar a vida profissional. Isso implica na necessidade de 

novos contratos sociais de gênero e entre as gerações. O autor explica ainda que as 

análises econômicas convencionais consideram elevados os gastos sociais com os 

idosos pelo Estado, porém, não se preocupam em comparar tais custos com os 

incorridos pelas famílias. Existe a crença de que, em grande parte, especialmente as 

mulheres, proveem os serviços sociais gratuitos. 

O desenvolvimento de políticas públicas, para assegurar a dignidade 

da pessoa humana é imprescindível, a Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994 dispõe 

sobre a Política Nacional e cria o Conselho Nacional do Idoso, tendo como objetivo 

 
4  Women´s Friendly Policy - Política Amigável Feminina 
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garantir os direitos sociais dessa população, permitindo desenvolver alternativas 

para poder continuar a participar ativamente da sociedade a que pertence. Também 

tem como diretriz a garantia dos direitos básicos dos idosos. Assim, dispõe que: 

Art. 1: A política nacional do Idoso tem por objetivo assegurar os direitos 

sociais do Idoso, criando condições para promover sua autonomia, 

integração e participação efetiva na sociedade; Art. 2: Considera-se o Idoso, 

para os efeitos desta Lei, a pessoa maior de sessenta anos de idade; Art. 3: 

A família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao Idoso todos 

os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, 

defendendo sua dignidade, bem estar e o direito à vida; II: O processo de 

envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de 

conhecimento e informação para todos; III: O Idoso não deve sofrer 

discriminação de qualquer natureza (BRASIL, 1994). 

Goldani (2004, p.16) ressalta a questão de como distribuir as 

responsabilidades pelo bem-estar dos idosos entre o mercado, as famílias e o 

Estado, denominados como “pilares do bem-estar”, onde entende-se que se um dos 

pilares não corresponde às expectativas, os dois remanescentes poderão absorver a 

responsabilidade. As Políticas públicas devem ser pensadas em nível macro para 

que seja estabelecido uma responsabilidade conjunta no cuidado aos idosos, de 

modo a aliviar a pressão imposta às famílias, particularmente às mulheres. 

 Para Camarano & Pasinato (2004, p. 253), para algumas famílias, o 

idoso é o principal provedor, a renda do seu benefício social, além de garantir sua 

subsistência básica, reflete também na valorização do idoso dentro das famílias 

O conteúdo apresentado até aqui aponta as características do 

processo de envelhecimento e revela a necessidade da implementação de políticas 

públicas capazes de favorecer a vida da pessoa idosa. No entanto, mantém aberta a 

constatação de que os serviços existentes sejam capazes de formar uma rede de 

proteção social a este segmento populacional crescente. Por isso, no próximo 

capítulo esta pesquisa apresentará os marcos legais dos direitos dos idosos no 

Brasil buscando problematizar se Londrina dispõe de uma rede de proteção social 

aos idosos. 
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3 PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS DOS IDOSOS NO BRASIL 

A proteção social é uma garantia de direito do cidadão, e, no Brasil, 

deve ser uma prioridade do Estado frente as inseguranças sociais que assolam a 

sociedade moderna. Segundo a Constituição Brasileira (1988), temos garantidos 

direitos sociais para uma vida digna e inviolável em sua totalidade.  

Nessa perspectiva, a proteção social e sua efetivação pode ocorrer 

através de várias políticas como de saúde, habitação, previdência, segurança, 

assistência social, devendo resguardar e proteger acima de tudo a vida humana, 

independente de recortes de qualquer natureza como condição social, raça, idade. 

De acordo com Sposati (2011): 

[...] o sentido de proteção (protectione, do latim) supõe, antes de 

tudo, tomar a defesa de algo, impedir sua destruição, sua alteração. 

A ideia de proteção contém um caráter preservacionista – não da 

precariedade, mas da vida –, supõe apoio, guarda, socorro e 

amparo. Esse sentido preservacionista é que exige tanto a noção de 

segurança social como a de direitos sociais (SPOSATI, 2011, p 21). 

Bourguignon e Barbosa (2017) entendem que a rede de proteção 

social se materializa através de políticas públicas que são conjuntos de programas, 

ações e atividades, desenvolvidas pelo Estado para assegurar determinado direito 

de cidadania, com a participação de entes públicos ou privados. Acrescentam que 

como uma rede não possui um ponto central mais importante que outro, e que existe 

uma interdependência entre eles para efetivação dos objetivos em comum. 

Nesse sentido, observa-se que a proteção social se estende através 

de políticas transversais a segmentos específicos da população que se encontram 

em maior situação de violação de direitos, como crianças, adolescentes, pessoas 

com deficiência e idosos, sendo guiadas por legislações específicas. Sposati (2007) 

apresenta a proteção social, na política do idoso, em três perspectivas: 

A primeira refere-se à proteção das “fragilidades próprias do ciclo de vida do 

cidadão” o que remete ao diálogo com os direitos da criança, do 

adolescente, dos jovens e idosos entendendo suas especificidades. O 

segundo eixo opera sobre a proteção “às fragilidades da convivência 

familiar”, já que a família, enquanto base da sociedade vem sendo afetada 
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por mudanças diversificadas no contexto social, mas ainda é a unidade de 

referência afetiva dos seus membros, carecendo, pois, de atenção 

especializada. Finalmente, o terceiro eixo refere-se à “proteção à dignidade 

humana e às suas violações” e inclui a necessidade de se trabalhar com o 

respeito à “heterogeneidade e a diferença sem discriminação ou apartação”. 

(SPOSATI, 2007, p. 450) 

Tratando da proteção social aos idosos, Camarano & Pasinato (2004, p.253), 

destacam que: 

Apesar de o envelhecimento populacional ser amplamente reconhecido 

como uma das principais conquistas sociais do século XX, reconhece-se, 

também, que este traz grandes desafios para as políticas públicas. Um dos 

mais importantes é o de assegurar que o processo de desenvolvimento 

econômico e social ocorra de forma contínua, com base em princípios 

capazes de garantir tanto um patamar econômico mínimo para a 

manutenção da dignidade humana, quanto a equidade entre os grupos 

etários na partilha dos recursos, direitos e responsabilidades sociais. 

Camarano & Pasinato (2004, p.253) 

Camarano e Pasinato (2004) concordam que foi a partir da 

Constituição de 1988, e considerando algumas orientações da Assembleia de Viena 

(1982), que o conceito de seguridade social foi introduzido no país. Com isso, a rede 

de proteção social deixa de ser vinculada apenas ao contexto social-trabalhista e 

assistencialista e adquiri uma conotação de direito de cidadania.  

Nessa perspectiva, a seguridade social brasileira foi composta pelo 

tripé de políticas: Previdência Social, Saúde e Assistência Social. O texto 

constitucional estabeleceu como seus princípios básicos a universalização, a 

equivalência de benefícios urbanos e rurais, a seletividade na concessão, a 

irredutibilidade do valor das prestações previdenciárias, a fixação do benefício 

mínimo em um salário-mínimo, a equanimidade no custeio e a diversificação da base 

de financiamento, a descentralização e a participação da comunidade, de 

trabalhadores, empregadores e aposentados na gestão (BRASIL, 1988) artigo 194 

da Constituição). 

Para otimizar a materialidade das prescrições constitucionais, nas 

décadas seguintes, várias legislações foram aprovadas no Brasil. Podemos citar 

como exemplos desse processo a Lei Orgânica da Saúde (LOS – Lei nº 8.080) e o 
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Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei nº 8.069) ambas promulgadas em 

1990 e, também a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS – Lei 7.212/93), que 

entre outras atribuições, estabelece a garantia de provisão de ações voltadas para o 

atendimento “a família, gestantes, nutrizes, crianças, adolescentes, idosos, pessoas 

portadoras de deficiência, desempregados afetados em suas necessidades básicas” 

(BRASIL, 1993, p. 2). 

No que compete à Assistência Social, na Norma Operacional Básica 

do Sistema Único da Assistência Social  (NOB SUAS/2012, p. 13), está prevista a 

oferta pública de uma rede continuada de serviços, programas, projetos e benefícios 

de assistência social mediante articulação entre todas as unidades de provisão do 

SUAS, a qual é denominada rede socioassistencial. 

De acordo com Oliveira (2017) a Constituição Federal de 1988 e a 

Lei orgânica da Assistência Social, Lei 8.742/93, foram as responsáveis por essas 

mudanças e, também, com a aprovação da Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS) e da Norma Operacional Básica do SUAS (NOB SUAS/2005), houve um 

salto considerável na assistência social. 

A autora infere que a partir do novo modelo de organização da 

gestão e da oferta dos programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais, 

muitos avanços e impactos ocorreram (OLIVEIRA, 2017). 

Em 2004, surgiu a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), 

garantindo à pessoa idosa e sua família, o acesso a programas, serviços e 

benefícios que contribuam para a efetivação de seus direitos (BRASIL, 2005). 

A NOB/SUAS de 2005, ao reconhecer as diferenças e porte dos 

entes federativos, regulamentou o já estabelecido na Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS) e o funcionamento do Sistema Único da Assistência 

Social (SUAS), possibilitando a revisão e complementação das outras normas. Esse 

modelo estabelece, além de outras questões importantes, a oferta da Proteção 

Social Básica e da Proteção Social Especial, objetivando aprimorar o atendimento de 

contingências sociais de famílias e indivíduos (OLIVEIRA, 2017). 
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Em 2009, a Tipificação dos Serviços de Assistência Social organiza 

os serviços de proteção social básica e especial e prevê dois eixos estruturante para 

a atuação do SUAS, a matricialidade sócio familiar e a territorialização, organizados 

de acordo com o nível de proteção social (BRASIL, 2009). 

A proteção social básica consiste em um conjunto de serviços para 

atender pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social. As ações 

desenvolvidas nesse âmbito buscam prevenir a violação de direitos e fortalecer os 

vínculos familiares e comunitários. No que se refere a população idosa, seu foco é 

na prevenção ao isolamento e ao abrigamento (BRASIL, 2005), configurando-se 

como ações e serviços de convivência e fortalecimento dos idosos, Benefício da 

Prestação Continuada (BPC), atividades socioeducativas, promovidas pelo 

Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), além do Serviço de Proteção Social 

Básica no domicílio (BRASIL, 2009). 

A proteção social especial é um conjunto de serviços, programas e 

projetos que tem por objetivo prestar atendimento especializado à família e ao 

indivíduo em situação de risco pessoal e social e violação de direitos (BRASIL, 

2005). Os serviços ofertados para idosos são: serviço de proteção social especial 

para idosos, acolhimento em república, casa-lar, casa de passagem e abrigo 

institucional (BRASIL, 2009). 

A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS, 1993), a Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004), o Sistema Único da Assistência Social 

(SUAS, 2005) em seus documentos oficiais, apontam que a forma de enfrentar a 

desigualdade social e atendimento das necessidades básicas da população devem 

ser tratadas por um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade, com vistas à garantia da proteção social integral. 

Os programas e projetos desenvolvidos no âmbito da Política de 

Assistência Social são executados pelas três instâncias de governo, articulados 

dentro do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A proteção social na política 

de assistência social, ao ter por direção o desenvolvimento humano e social e os 

direitos de cidadania, tem por princípios: a matricialidade sociofamiliar; a 
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territorialização; a proteção pró-ativa; integração à seguridade social; integração às 

políticas sociais e econômicas (BRASIL, 2009). 

O texto da Política de Assistência Social (2004) esclarece que adotar 

o princípio da matricialidade sociofamiliar significa que: 

[...] a família deve ser apoiada e ter acesso a condições para responder ao 

seu papel no sustento, na guarda e na educação de suas crianças e 

adolescentes, bem como na proteção de seus idosos e portadores de 

deficiência; o fortalecimento de possibilidades de convívio, educação e 

proteção social, na própria família, não restringe as responsabilidades 

públicas de proteção social para com os indivíduos e a sociedade. (BRASIL, 

2004, p. 91). 

Segundo Teixeira (2010), a família, que anteriormente era vista 

como personagem desfocado, assume o centro da cena, ou seja, está no centro das 

políticas de proteção social, em especial a de assistência social e saúde. 

Para Zimerman (2000, p. 53) “[...] a família é um sistema ativo em 

constante transformação, um organismo complexo que se altera com o passar do 

tempo para assegurar a continuidade e o crescimento de seus membros 

componentes”. Na contemporaneidade, por exemplo, podemos observar os novos 

arranjos familiares, como: monoparentais, homoafetivas, uniões livres e famílias 

compostas de uniões anteriores. 

A política de assistência social, ao longo dos anos, vem passando 

paulatinamente por mudanças que são necessárias para o aprimoramento constante 

desta política, com o objetivo de ofertar ações cada vez mais qualificadas, uma vez 

que as demandas vão se modificando no decorrer dos tempos, surgindo novas 

necessidades (OLIVEIRA, 2017).  

Contudo, segundo Vernturi & Bokani (2007), mesmo com o aumento 

das políticas sociais de atendimento aos idosos, os avanços da sociedade brasileira, 

neste campo, ainda são tímidos, podendo agravar essa situação diante do aumento 

dessa população. 
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Diante de uma realidade crescente da necessidade de assistência e 

de tratamento para a população que envelhece, é preciso que as políticas públicas 

promovam modos de viver mais saudáveis e seguros em todos os ciclos de vida.  

 

3.1 MARCOS LEGAIS SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA IDOSA NO BRASIL 

A Política Nacional do Idoso (PNI) segue uma série de outras 

regulamentações que, no início dos anos 1990, sucedeu à Constituição de 1988. Ela 

reitera alguns princípios constitucionais básicos, como o direito à vida, à dignidade 

humana e à cidadania, e acrescenta outros direitos relacionados com o segmento 

idoso da população. 

 A PNI (BRASIL, 1994, p. 5) estabelece entre suas principais 

diretrizes: a viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio 

do idoso, que proporcionem sua integração às demais gerações; a participação do 

idoso e da sociedade civil na formulação das políticas a serem desenvolvidas; a 

priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, em 

detrimento do atendimento asilar; capacitação e reciclagem dos recursos humanos 

nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços; priorização do 

atendimento ao idoso em órgãos públicos e privados prestadores de serviços, 

quando desabrigados e sem família; apoio a estudos e pesquisas sobre as questões 

relativas ao envelhecimento. 

O Estatuto do Idoso, instituído pela Lei 10.741 em outubro de 2003, 

após longo período de tramitação no Congresso Nacional, reuniu em um documento 

extenso uma série de leis e políticas já existentes e regulamentou novas medidas 

que colocam o idoso como sujeito de direitos e que contemplariam as formas 

específicas pelas quais a discriminação os atinge. 

Embora os direitos da pessoa idosa estejam garantidos na letra das 

leis, o Brasil ainda não possui todos os programas e serviços previstos 

implementados em todo seu território nacional, visto que somos um país de grandes 

proporções e características territoriais diversas (FERNANDES, SOARES, 2012).  
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O quadro 1 abaixo revela a evolução dos direitos da pessoa idosa no 

país: 

Quadro 1: Evolução dos direitos da Pessoa Idosa no Brasil 

1988 

Promulgação da Constituição Cidadã – Constituição Federal(10), que destacou no texto 

constitucional a referência ao idoso sendo a primeira vez em que uma constituição 

brasileira assegurou ao idoso o direito à vida e à cidadania: A família, a sociedade e o 

Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na 

comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida. - § 

1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus 

lares. - § 2º Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos 

urbanos(CF, art. 230, 1988)  

1993 

Aprovação da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS – Lei 8.742/93(11), que 

regulamenta o capítulo II da Seguridade Social da Constituição Federal, que garantiu à 

Assistência Social o status de política pública de seguridade social, direito ao cidadão e 

dever do Estado. A LOAS inverte a cultura tradicional dos programas vindos da esfera 

federal e estadual como pacotes, e possibilita o reconhecimento de contextos 

multivariados e, por vezes universais, de riscos à saúde do cidadão idoso. Cita o benefício 

de prestação continuada, previsto no art. 20, garantindo um salário mínimo mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso com setenta anos ou mais e que comprovem 

não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.  

1994 

Foi aprovada a Lei Nº 8.842/1994 que estabelece a Política Nacional do Idoso (PNI)(3), 

posteriormente regulamentada pelo Decreto Nº 1.948/96.6, e cria o Conselho Nacional do 

Idoso. Essa Lei tem por finalidade assegurar direitos sociais que garantam a promoção da 

autonomia, a integração e a participação efetiva do idoso na sociedade, de modo a 

exercer sua cidadania. Estipula o limite de 60 anos e mais, de idade, para uma pessoa ser 

considerada idosa. Como parte das estratégias e diretrizes dessa política, destaca-se a 

descentralização de suas ações envolvendo estados e municípios, em parceria com 

entidades governamentais e não governamentais. A Lei em discussão rege-se por 

determinados princípios, tais como: assegurar ao idoso todos os direitos de cidadania, 

com a família, a sociedade e o Estado os responsáveis em garantir sua participação na 

comunidade, defender sua dignidade, bem-estar e direito à vida. O processo de 

envelhecimento diz respeito à sociedade de forma geral e o idoso não deve sofrer 

discriminação de nenhuma natureza, bem como deve ser o principal agente e o 

destinatário das transformações indicadas por essa política. E, por fim, cabe aos poderes 

públicos e à sociedade em geral a aplicação dessa lei, considerando as diferenças 

econômicas e sociais, além das regionais  

1999 

Implantada a Política Nacional da Saúde do Idoso pela Portaria 1.395/1999 do Ministério 

da Saúde (MS) que estabelece as diretrizes essenciais que norteiam a definição ou a 

redefinição dos programas, planos, projetos e atividades do setor na atenção integral às 

pessoas em processo de envelhecimento e à população idosa. Essas diretrizes são: a 

promoção do envelhecimento saudável, a prevenção de doenças, a manutenção da 

capacidade funcional, a assistência às necessidades de saúde dos idosos, à reabilitação 

da capacidade funcional comprometida, a capacitação de recursos humanos, o apoio ao 

desenvolvimento de cuidados informais, e o apoio aos estudos e pesquisas. E ainda, tem 

a finalidade de assegurar aos idosos sua permanência no meio e na sociedade em que 
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vivem desempenhando suas atividades de modo independente  

2002 

Realização da II Assembleia Mundial sobre Envelhecimento em Madrid – Plano 

Internacional do Envelhecimento – que tinha o objetivo de servir de orientação às medidas 

normativas sobre o envelhecimento no século XXI. Esperava-se alto impacto desse plano 

nas políticas e programas dirigidos aos idosos, principalmente, nos países em 

desenvolvimento, como o Brasil, foi fundamentado em três princípios básicos: 1) 

participação ativa dos idosos na sociedade, no desenvolvimento, na força de trabalho e na 

erradicação da pobreza; 2) promoção da saúde e bem-estar na velhice; e 3) criação de 

um ambiente propício e favorável ao envelhecimento  

2003 

Conferência Regional Intergovernamental sobre Envelhecimento da América Latina e 

Caribe, no Chile, na qual foram elaboradas as estratégias regionais para implantar as 

metas e objetivos acordados em Madrid. Foi recomendado aos países que, de acordo 

com suas realidades nacionais, propiciassem condições que favorecessem um 

envelhecimento individual e coletivo com seguridade e dignidade. Na área da saúde, a 

meta geral foi oferecer acesso aos serviços de saúde integrais e adequados à 

necessidade do idoso, de forma a garantir melhor qualidade de vida com manutenção da 

funcionalidade e da autonomia  

2003 

No Brasil, entra em vigor a Lei nº 10.741, que aprova o Estatuto do Idoso destinado a 

regular os direitos assegurados aos idosos(8).Esse é um dos principais instrumentos de 

direito do idoso. Sua aprovação representou um passo importante da legislação brasileira 

no contexto de sua adequação às orientações do Plano de Madri.  

2006 

Foi realizada a I Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, na qual foram 

aprovadas diversas deliberações, divididas em eixos temáticos, que visou garantir e 

ampliar os direitos da pessoa idosa e construir a Rede Nacional de Proteção e Defesa da 

Pessoa Idosa  

2009 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais Resolução nº 109/2009-Art. 1º. 

Aprovar a Tipificação nacional de Serviços Socioassistenciais, conforme anexos, 

organizados por níveis de complexidade do SUAS: Proteção Social Básica e Proteção 

Social Especial de Média e Alta Complexidade  

Fonte: FERNANDES, SOARES (2012, p. 1497) 

Podemos observar que muitas conquistas foram legitimadas no país 

com a criação de leis e políticas socioassistenciais para assegurar a efetivação de 

direitos para a pessoa idosa, porém é preciso que atentemos para a formulação, 

implementação e avaliação de ações concretas que possibilitem o exercício da 

cidadania para os idosos. Para que as políticas públicas sejam efetivas é preciso 

que o Estado e a sociedade entendam as contribuições que essa população (os 

idosos) já proporcionou e o quanto ainda pode contribuir para o desenvolvimento 

social. 
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4 POLÍTICAS PARA A PESSOA IDOSA EM LONDRINA E A PERCEPÇÃO DOS 

GESTORES DO CMDI E SMI DO TRABALHO EM REDE 

 

Este capítulo apresenta os resultados desta pesquisa que tem como 

objetivos contextualizar a rede de proteção social no município de Londrina, mapear 

e descrever a rede de proteção social à pessoa idosa e sua distribuição territorial no 

município de Londrina/PR, a fim de verificar a existência de articulação entre os 

serviços de proteção social ao idoso. 

A proteção social é um direito do cidadão (BRASIL,1988) e o idoso 

dispõe de legislações específicas como PNI (BRASIL, 1994) e Estatuto do Idoso 

(BRASIL, 2003) entre outros com o propósito de assegurar direitos como a vida, a 

liberdade, a saúde para promoção de uma vida autônoma, integrada e participativa 

na sociedade. 

A luz da normativa legal já citada nesta pesquisa denota-se um 

modelo de proteção social articulado, entretanto como posto por Sposati (2009, p.2) 

“ter um modelo brasileiro de proteção social não significa que ele já exista ou esteja 

pronto, mas que ele é uma construção que exige muitos esforços de mudanças”. 

Nesse sentido, ressaltamos que a simples existência de um serviço  não se constitui 

numa rede de proteção social sólida e eficaz como salientado pela mesma autora 

(2009) quando defende que apenas um modelo por si só, não altera a realidade, 

podendo ser inclusive deturpada ou alterada, caso não se tenha compreensão do 

modelo e das dificuldades a serem enfrentadas.  

Vale lembrar que “as redes são criadas no intuito de se trabalhar em 

cima de um objetivo comum a todos os envolvidos [...] um sistema amplo que reúne 

várias entidades e pessoas em torno da mesma questão, pode ser ela política ou 

social” (BOURGUIGNON, BARBOSA, 2017).  

As mesmas autoras (2017) reforçam a importância do trabalho em 

rede no âmbito do Serviço Social, pois a intersetorialidade na promoção da proteção 

social exige articulação entre as políticas públicas por meio do desenvolvimento de 
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ações conjuntas, desde o planejamento, execução e avaliação, fortalecendo um 

trabalho em rede 

Segundo Spik e Ramos (2016, p.286), o atendimento às demandas 

da política de Assistência Social, tem sido realizado por serviços em conjunto entre a 

esfera governamental e a não governamental, por meio da integração de serviços na 

configuração de uma rede socioassistencial que se complementa no atendimento às 

demandas da população.  

Outrossim, para os autores (2016) ações executadas por esferas 

articuladas em rede, é uma das formas da assistência social se fazer presente no 

cotidiano das pessoas. No entanto, é importante ressaltar que, para que essa rede 

de serviços funcione conforme o esperado pela população que dela necessita, é 

preciso ajustes e estratégias de trabalho em que uma esfera complemente a outra 

Para tanto, conforme já sinalizado, foram utilizados levantamento e 

revisão de literatura e de documentos oficiais, seguida de pesquisa de campo cuja 

coleta de dados foi realizada através de entrevistas semiestruturadas, utilizando 

como critério de seleção sujeitos a ligação direta dos mesmos com órgãos de 

proteção social a pessoa idosa no município. 

Portanto, foram selecionados um membro do Conselho Municipal 

dos Direitos do Idoso (CMDI) e dois membros da Secretaria Municipal do Idoso 

(SMI). 

A análise documental é um método que visa estudar e analisar um 

ou vários documentos na busca de identificar informações a fim de compreender um 

fenômeno, não devendo partir de uma noção imparcial comparado às opiniões 

subjetivas presentes nas entrevistas, devendo o pesquisador entender os 

documentos como “meios de comunicação” (FLICK 2009, p. 234; KRIPKA, 

SCHELLER e BONOTTO, 2015 p. 58) 

Para Marsiglia (2009, p.392), “a análise de documentos é dirigida a 

textos escritos que podem servir como fonte de informação para pesquisas: planos, 

programas, leis, decretos, artigos, atas, ofícios, documentos, panfletos, etc.”. 
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Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, p.2) 

documento pode ser definido como: “qualquer suporte que contenha informação 

registrada, formando uma unidade, que possa servir para consulta, estudo ou prova, 

incluindo impressos, manuscritos e registros audiovisuais, sonoros, magnéticos e 

eletrônicos, entre outros”. 

Considerando as definições supracitadas, no presente capítulo, 

apresenta-se dados extraídos do Plano Municipal de Políticas para as Pessoas 

Idosas (LONDRINA, 2017); Regimento Interno5 do CMDI (LONDRINA, 1999), 

Regimento Interno da SMI, (LONDRINA, 2009); e do Plano Municipal de Assistência 

Social – PMAS 2018-2021 (LONDRINA, 2018) e análise das entrevistas realizadas 

com membro do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI) e membro da 

Secretaria Municipal do Idoso (SMI) de Londrina.  

Os elementos informativos foram apresentados de forma sintética, 

com o intuito de produzir informações pertinentes e referentes aos serviços ofertados 

aos idosos e a sua articulação enquanto rede de proteção à população idosa no 

município de Londrina-PR. 

Como já sinalizado, outro instrumento utilizado neste trabalho de 

conclusão de curso foi a entrevista semiestruturada. De acordo com Neto (2018), a 

técnica da entrevista é um dos procedimentos mais utilizados para o trabalho de 

pesquisa de campo. É através dela que o pesquisador busca obter informações 

contidas nas falas dos atores sociais. A entrevista não se configura como uma 

conversa despretensiosa e neutra, mas sim como meio de coleta de dados, através 

dos fatos relatados pelos sujeitos da pesquisa.  

Os roteiros das entrevistas semiestruturadas foram pensados para 

que, através das respostas obtidas, fosse possível compreender como os serviços 

disponíveis e acessados pelos idosos de Londrina formam uma rede de proteção 

social. 

 
5 Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa em Londrina, disponível na 

página da Prefeitura Municipal de Londrina. Disponível em:< 

http://www1.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=686&Itemid=816> 
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Após as transcrições das entrevistas, a técnica de análise de 

conteúdo foi utilizada para o tratamento dos dados. Conforme Gomes (2002), 

“através da análise de conteúdo, podemos encontrar respostas para as questões 

formuladas e também podemos confirmar ou não as afirmações estabelecidas antes 

do trabalho de investigação (hipóteses)”; outra função, é a de possibilitar com que se 

descubra o que está por trás dos conteúdos manifestos, indo além do que está 

sendo comunicado. 

 

4.1 QUEM SÃO OS IDOSOS DE LONDRINA? 

 

Para elaboração deste subitem, foram utilizados dados extraídos do 

Plano Municipal de Políticas para as pessoas idosas 2017, Plano Municipal de 

Assistência Social 2018/2021 por se constituírem fontes de dados mais recentes em 

relação as políticas em vigência complementados também com dados de outras 

fontes pertinentes ao tema. 

Segundo dados do Censo IBGE (2010), o município de Londrina 

possuía pouco mais de 64 mil pessoas com 60 anos ou mais, o que correspondia a 

aproximadamente 12,72% da população total de habitantes da cidade naquele ano. 

O IDHM6 do município em 2010, apresenta-se em 0,778, o que pode 

ser considerado um índice alto, dentro da variação de 0 a 1. Ressalta-se a marca da 

longevidade desses idosos em 0,837 representado pela expectativa média de vida 

de 87 anos, ilustrado na tabela 1deste estudo. (LONDRINA, 2017). 

Relacionado à questão educacional dos idosos londrinenses, os 

dados apresentados pelo Perfil do Idoso (LONDRINA, 2013, p.86) apontavam um 

 
6 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de 

indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. 

O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. 

Disponível em:< https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-

idhm.html>. 
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índice de analfabetismo de aproximadamente 16,3%, enquanto 9,5% das pessoas 

com 60 anos ou mais haviam concluído educação superior. 

Quanto à distribuição da população por território a região Centro contém a maior 

concentração de idosos, 27%. A crescente região Norte com 21%, Leste 19%, Oeste 

18% e região Sul com 15%, respectivamente conforme gráfico 4 abaixo. 

Gráfico 6 – Percentual dos idosos de Londrina por região. 

 
Fonte: Londrina, (2017, p.19) 

 

A população idosa é predominante urbana, sendo que 97,3% ou 

62.629 idosos residem nessa área e somente 2,7% de idosos residem nos limites 

rurais de Londrina, conforme apresentado na Tabela 5 abaixo. 

A mesma tabela infere que as mulheres são maioria apresentando 

maior longevidade que os homens. Corroborando com Camarano, Kanso e Mello 

(2004, p.29) sobre a feminização da velhice, quando afirmam que “a proporção do 

contingente feminino é mais expressiva quanto mais idoso for o segmento”. 
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Tabela 2 - População residente por sexo, situação e grupos de idade – 2010 

Fonte:  Londrina (2013, p. 14) 

 

A tabela 3 situa a dinâmica da estrutura etária de Londrina nos 

censos IBGE, que evidenciam a diminuição da razão de dependência 7 de 55,38 

para 41,65% em quase 20 anos (1991 a 2010). Entretanto, verifica-se o aumento na 

taxa de envelhecimento da população londrinense que praticamente dobrou neste 

período. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Razão de dependência é a razão entre pessoas nas idades consideradas demograficamente 

“dependentes” e “economicamente produtivas”. As primeiras são convencionalmente definidas com 

as idades menores que 15 anos e maiores ou iguais a 60 anos e a outra como de 15 a 59 anos.( 

CAMARANO, 2008, p.122) 
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Tabela 3 – Estrutura Etária e Razão de dependência – Censos 1991, 2000 e 2010 

 

Estrutura Etária 
Populaçã

o (1991) 

% do 

Total 

(1991) 

Populaçã

o (2000) 

% do 

Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do 

Total 

(2010) 

Menos de 15 anos 117.179 30,94 116.267 26,01 105.275 20,78 

15 a 64 anos 243.708 64,36 302.955 67,77 357.724 70,60 

População de 65 anos ou 

mais 
17.788 4,7 27.843 6,23 43.702 8,62 

Razão de dependência 

(%) 
55,38 – 47,57 – 41,65 – 

Taxa de Envelhecimento 

(%) 
4,7 – 6,23 – 8,62 – 

Fonte: LONDRINA (2018, p.33) 

 

Elencamos ainda algumas situações pertinentes e relevantes para a 

avaliação da realidade do idoso londrinense, através dos dados registrados no 

sistema de Informatização da Rede de Serviços da Assistência Social (IRSAS)8, 

apresentados no PMAS (LONDRINA, 2018).  

Idosos morando sozinhos: do total de 63.622 idosos contabilizados 

no Censo 2010, os que estão registrados no sistema IRSA e residem sozinhos 

correspondem a 9,72% do total de idosos do Município. Isto significa que quase 10% 

dos idosos do município moram sozinhos e são usuários da política de assistência 

social (PMAS 2018-2021, p. 179). 

 
8 Sistema IRSAS - Informatização da Rede de Serviços socioassistenciais desenvolvido pela equipe 

técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social em 2005, atendendo à Secretaria Municipal de 

Assistência Social e todos os serviços da Rede Socioassistencial Governamental e Não 

Governamental. Disponível para o INSS, Ministério Público, COHAB, ACESF, CMTU, Conselhos 

Tutelares, Secretaria de Educação do Município e do Estado, Secretaria de Saúde, Escolas de 

Educação Especial, Secretaria da Mulher, Secretaria do Idoso. 
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Os idosos morando sozinhos se constituem, na terminologia utilizada 

na assistência social, como famílias “unipessoais”. Para Caldas (2003, p.777) “o fato 

de morar só, para o idoso, tem sido associado a um decréscimo na qualidade de 

vida, agravamento da morbidade e, até mesmo, indicador de risco de mortalidade”. 

Famílias com responsável idoso: das 68.373 famílias registradas no 

IRSAS até 2018, 13.650 tinham como responsável familiar uma pessoa com 60 anos 

ou mais, o que representa quase 20% do total de famílias atendidas. Se comparado 

esse número com o total estimado de famílias no censo IBGE (2010), o percentual é 

de 8,29%, como mostra o gráfico 8 a seguir, afiançando as informações. 

Referente à renda da população idosa, verifica-se que muitos são os 

únicos mantenedores dos lares e por vezes somente com sua aposentadoria ou 

pensão. Temos atualmente 8.175 idosos atendidos pelo Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) e 691 idosos enquadrados nos índices de extrema pobreza 

(LONDRINA, 2017, p.25). 

Gráfico 7 – Famílias com responsável idoso em relação ao total de famílias IRSAS e 
ao total estimado de famílias IBGE 2010. 

 

Fonte: Londrina (2018. p.177) 

 



47 

  

 

Além destes indicadores o PMAS (LONDRINA, 2018) aponta ainda 

1068 famílias com pessoas idosas cuidando de pessoas com deficiência, sendo as 

regiões 9Centro A, Norte A e B com maior incidência, como também 345 idosos 

atendidos no Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua entre os 

anos de 2016 a 2018. 

Estes indicadores e dados apresentados demonstram algumas das 

fragilidades e riscos de vulnerabilidade que perpassam a vida da população idosa 

londrinense demonstrando a necessidade de ações que venham assegurar e dar 

acesso a meios para a proteção social dos mesmos na perspectiva de proteção 

integral através das várias políticas existentes executadas pelos órgãos públicos e 

sociedade. 

 

4.2 OS ÓRGÃOS GESTORES, SECRETARIAS E POLÍTICAS PARA A PESSOA IDOSA EM       

       LONDRINA 

Em 1999 foi criado o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 

(CMDI), segundo art. 1º e 2º do seu regimento interno é um órgão paritário de 

caráter consultivo, deliberativo, controlador e fiscalizador da política de defesa dos 

direitos da pessoa idosa. (LONDRINA, 1999). 

O CMDI é composto por onze representantes de organizações não 

governamentais ligados à defesa ou atendimento ao idoso, como representações de 

sindicato e associações comunitárias, eleitos na Conferência Municipal dos Direitos 

do Idoso. O compõe também onze representantes do Poder Público local, escolhidos 

e nomeados pelo Prefeito, tendo mandato de dois anos (LONDRINA,1999, p.02). 

 Consiste, portanto, na união da sociedade civil com o poder público 

em prol da pessoa idosa, tendo o papel de formular, acompanhar, fiscalizar e avaliar 

as ações direcionadas ao público idoso, desenvolvidas na cidade de Londrina, além 

de defender seus direitos sociais e de cidadania (LONDRINA, 2017). 

 
9 A  região especificada na Política Municipal de Assistência Social, é dividida em 10 regiões assim 

designadas: Centro A, Centro B, Leste, Norte A, Norte B, Oeste A, Oeste B, Sul A, Sul B e Rural. 

Fonte: LONDRINA, (2018, p.21) 
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Dentre suas competências, é estabelecido: 

I - a formulação da política de promoção, de proteção e de defesa dos 

direitos da pessoa idosa, [...], atuando no sentido da plena inserção da 

pessoa idosa na vida sócio-econômica e político-cultural [...] eliminação de 

preconceitos; II - o estabelecimento de prioridades de atuação e de 

definição da aplicação dos recursos públicos federais, estaduais e 

municipais [...]; III - o acompanhamento da elaboração e da avaliação da 

proposta orçamentária do Município, indicando aos Conselhos de políticas 

setoriais [...] as modificações necessárias à consecução da política 

formulada, [...]; IV - o acompanhamento da concessão de auxílios, 

subvenções e verbas de representação parlamentar às entidades 

particulares filantrópicas e sem fins lucrativos [...]; V - a avocação, [...], do 

controle sobre a execução da política municipal de todas as áreas afetas à 

pessoa idosa; VI - a proposição,[...], de modificações nas estruturas dos 

órgãos governamentais diretamente ligados à promoção, proteção e defesa 

dos direitos da pessoa idosa; VII - o oferecimento de subsídios para a 

elaboração de leis atinentes aos interesses da pessoa idosa [...]; VIII - o 

incentivo e o apoio à realização de eventos, estudos e pesquisas no campo 

da promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa; IX - a 

promoção de intercâmbio com entidades públicas, particulares, organismos 

nacionais e estrangeiros, visando a atender à Política Municipal da Pessoa 

Idosa; (LONDRINA, 2017, p. 15). 

 

Ao CMDI compete ainda a fiscalização do uso do Fundo Municipal 

dos Direitos do Idoso (FMDI), pois se trata de um instrumento de captação, repasse 

e aplicação de recursos para o desenvolvimento de programas e ações dirigidos a 

idosos, executado pela SMI, gestora da Política do Idoso, da qual o CMDI é 

vinculado, conforme consta em Londrina (2017). 

A Secretaria Municipal do Idoso foi criada através da lei 7.995/1999, 

com o fim específico de desenvolver um conjunto integrado de ações dos órgãos 

públicos e sociedade civil organizada, para o atendimento das necessidades 

primárias e básicas das pessoas idosas, seguindo as diretrizes da Lei Orgânica da 

Assistência Social (LONDRINA, 2017, p.14). 

Dentre as competências da Secretaria Municipal do Idoso em seu 

Art. 2º do Regimento Interno (LONDRINA, 2009) ressaltamos: 

 

[...] II- formular e executar a Política Municipal do Idoso; [...] VIII- articular 

ações com a rede de serviços existentes; [...]; XIII- assegurar os direitos 
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sociais do idoso, criando condições de promoção de sua autonomia e 

participação na sociedade; [...]. (LONDRINA, 2009, p.2) 

  

As unidades organizacionais são constituídas por cinco Assessorias 

Técnicas - Administrativas; Diretoria Administrativa e Financeira; Gerência de 

Planejamento e Gestão; Diretoria de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; Gerência 

de Articulação Comunitária; e Gerência de Atenção à Pessoa Idosa, conforme o 

organograma abaixo (LONDRINA, 2002, p.3). 

Figura 2: Organograma da Secretaria Municipal do Idoso

 

Fonte: LONDRINA, 2002. 

 

A Secretaria Municipal do Idoso (SMI) assume o compromisso de 

qualificar e estruturar programas, serviços e projetos relacionados a este segmento 

populacional e articular ações na perspectiva da intersetorialidade com as demais 

Políticas Públicas que contribuam para a consolidação dos direitos da pessoa idosa 

conforme seu Regimento Interno (LONDRINA, 2009). 

Ações e estratégias da SMI encontram-se dispostos no Plano 

Municipal de Políticas para o Idoso, (LONDRINA, 2017), tendo como objetivo a 

promoção do envelhecimento ativo, a valorização da pessoa idosa na sociedade, a 
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defesa e a promoção dos seus direitos, evitando o isolamento social e prevenindo 

situações de vulnerabilidade e assim articular para a cidadania e o envelhecimento 

digno.  

Dentre as ações e estratégias apresentadas no Plano Municipal de 

Políticas para o Idoso (LONDRINA, 2017, p. 34 e 35) e elencadas no Plano 

Plurianual10  2018-2021, formulados pela SMI são: 

 

1. Desenvolver ações que promovam o envelhecimento ativo, à valorização 

da pessoa idosa na sociedade, à defesa e à promoção dos seus direitos, 

evitando o isolamento social e prevenindo situações de vulnerabilidade, 

executadas pela SMPM, SMI, SMAS e SMS; 2. Ampliação de Metas de 

vagas em Instituições de Longa Permanência para Idosos, executor SMI; 3. 

Implantação do Centro de Convivência na Região Norte, executor SMI. 

(LONDRINA .2017. p. 34-35). 

 

O atual Plano Municipal do Idoso (LONDRINA, 2017) está sendo 

regido após aprovação do CMDI, a partir das deliberações da VIII Conferência 

Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Londrina, onde foram apresentadas, 

discutidas e aprovadas as demandas da população idosa, da realidade dos serviços 

da rede de atendimento ao idoso no Município de Londrina, das diretrizes e 

princípios da Política Nacional da Pessoa Idosa e das leis municipais que norteiam 

as ações nesta área 

Com relação à Política do Idoso, baseado na Lei Municipal nº 

7.841/99, tem por objetivo assegurar os direitos da pessoa maior de sessenta anos 

de idade e criar condições para sua autonomia, integração e participação efetiva na 

sociedade. 

 
10  O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento previsto no art. 165 da Constituição Federal, destinado 

a organizar e viabilizar a ação pública, com vistas a cumprir os fundamentos e os objetivos. Por meio 

dele, é declarado o conjunto das políticas públicas do governo para um período de 4 (quatro) anos e 

os caminhos trilhados para viabilizar as metas previstas. BRASIL, Ministério da Economia. 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Disponível em:< 

http://www.planejamento.gov.br/servicos/faq/planejamento-governamental/plano-plurianual-ppa/o-

que-eacute-o-ppa>.  Acesso em: 15 nov. 2019. 
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Parte-se dos princípios e diretrizes da Política Municipal dos Direitos 

do Idoso, assim definidos no Art. 2º(LONDRINA, 1999), a saber: 

 
I – o dever da família, da sociedade e do Estado em assegurar ao idoso 
todos os direitos da cidadania e garantir a sua plena convivência familiar e 
participação na comunidade, defendendo sua dignidade, seu bem-estar e o 
direito à vida; II – o tratamento ao idoso sem discriminação de qualquer 
natureza; III – o fortalecimento e a valorização dos vínculos familiares, de 
modo a evitar o abandono da pessoa idosa ou internações inadequadas 
e/ou desnecessárias em estabelecimentos asilares; IV – a formulação, a 
coordenação, a supervisão e a avaliação dos serviços ofertados, dos 
planos, programas e projetos no âmbito municipal; V – a criação de 
sistemas de informações sobre a política e os recursos existentes na 
comunidade bem como seus critérios de funcionamento. (LONDRINA,1999). 

 

O objetivo da Política de Assistência Social apresentado no Plano 

Municipal de Política para as Pessoas Idosas (LONDRINA, 2017) é: 

[…] assegurar a Assistência Social como dever do Estado e direito de quem 

dela necessitar, através da qualificação dos serviços, programas e projetos, 

ampliação e aprimoramento da proteção social, gerenciamento da política 

de assistência social no município, exercendo a coordenação do SUAS 

neste âmbito e aprimorando a democratização da Política de Assistência 

Social. (LONDRINA, 2017, p.30) 

Segundo a PNAS (20014, p.15) para a construção da política pública 

de assistência social, é preciso considerar três vertentes de proteção social: as 

pessoas, as suas circunstâncias e dentre elas seu núcleo de apoio primeiro, isto é, a 

família, exigindo da proteção social a capacidade de maior aproximação possível do 

cotidiano da vida das pessoas, uma vez que é nele que riscos e vulnerabilidades se 

constituem.  

A PNAS (2004) dispõe também sobre a constituição de rede no caso 

da assistência social, pressupondo a presença do Estado como referência global 

para sua consolidação como política pública, ou seja, o poder público sendo capaz 

de fazer com que todos os agentes desta política, organização governamental e/ou 

não governamentais, ultrapassem o campo da ajuda, filantropia, benemerência para 

o da cidadania e dos direitos.  

Tendo em vista que as ações planejadas por esta política são 

voltadas para a família e indivíduos, de forma direta e indireta, possuindo uma 
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grande amplitude de proteção Social, sendo básica (PSB) e especial (PSE), 

apresentaremos os serviços disponíveis à pessoa idosa segundo o Plano Municipal 

de Assistência Social no Município.  

 

 

4.3 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA IDOSA A PARTIR DA 

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

 

Apresentamos a seguir o mapeamento e a descrição dos serviços de 

proteção social básica e especial que atendem ou são voltados especificamente à 

população idosa no município. A descrição foi realizada a luz da Tipificação Nacional 

de Serviços Socioassistenciais (BRASIL, 2009), e das ações executadas pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social (LONDRINA, 2018). 

 
Quadro 2 - Rede de serviços de Proteção Social Básica em execução para  
                   população idosa no município de Londrina 
 

 
Nome do Serviço 

Unidade 

executora 

Quantidade e 

distribuição espacial (*) 

Proteção 

Social 

Básica 

1- Serviço de 

proteção e 

atendimento integral 

à família (PAIF) 

CRAS 
10 unidades, sendo 1 em cada território 

do município 

2- Serviço de 

convivência e 

fortalecimento de 

vínculos (SCFV) 

CCI 
03 unidades 

Localizados nos territórios Norte A, 
Leste e Oeste B 

3- Serviço de 

proteção social 

básica no domicílio 

Rede parceira 
01 unidade  

Localizado território Centro B que 
atende todo município  

 

Fonte: Londrina 2018 p 212 
(*) Segundo divisão territorial do Plano Municipal de Assistência Social.  
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Quadro 3 – Rede de serviços de Proteção Social Especial em execução 
                    para população idosa no município de Londrina 
 

 
 

Nome do Serviço Unidade 
Quantidade e 

distribuição espacial (*) 

Proteção  

Social    

Especial 

Média 

complexidade 

1- Serviço de proteção e 

atendimento 

especializado a famílias 

e indivíduos PAEFI 

CREAS IV 
 

01 unidade 
Localizado território Centro 

B que atende todo o 
município 

2- Serviço Especializado 

para Pessoas em 

Situação de Rua e 

3-Serviço Especializado 

em Abordagem Social; 

CENTRO 
POP 

 

01 unidade 
Localizado no território 

Centro A 
sendo ambos serviços 

executados pela mesma 

unidade que atende todo o 

município 

4- Serviço de Proteção 

Social Especial para 

Pessoas com 

Deficiência, Idosas e 

suas Famílias 

REDE 
PARCEIRA 

01 unidade Localizado no 

território 

Oeste B que atende todo 

município 

5- Serviço de 

acolhimento semi-

integral 
CASA DIA 

01 unidade  

Localizado no território Sul 

B 

Alta 

complexidade 

1-Serviço de 

acolhimento institucional ILPI 

03 unidades 

Localizados nos territórios 

Centro A, Leste e Sul B 

 
Fonte: Londrina (2018 p 213) 
(*) Segundo divisão territorial do Plano Municipal de Assistência Social 

1 – O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF 

Trabalho social com as famílias, [...] “de caráter continuado, com a finalidade de 

fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, 

promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade 

de vida”,[...] dentre os usuários está o idoso em especial aqueles que vivenciam 

situações de vulnerabilidade e risco social (BRASIL, 2009, p.12) 
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2 - Já o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV), “é realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a 

garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de 

vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência 

de situações de risco social” (BRASIL, 2009, p.16). 

Usuários: “idoso com 60 anos ou mais, em situação de 

vulnerabilidade social, em especial aos idosos beneficiários do (BPC); idosos com 

vivências de isolamento social por ausência de acesso a serviços e oportunidades 

de convívio familiar e comunitário e cujas necessidades, interesses e disponibilidade 

indiquem a inclusão no serviço” (BRASIL, 2009, p.19). 

3 – “O Serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas 

com deficiência e idosas, visa à prevenção de agravos que possam provocar o 

rompimento de vínculos familiares e sociais, tencionando a garantia de direitos, o 

desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, [...] o desenvolvimento da 

autonomia das pessoas idosas, [...], prevenindo situações de risco, a exclusão e o 

isolamento “(BRASIL, 2009, p.24). 

De acordo com a Tipificação (BRASIL, 2009), o segundo nível de 

proteção é a Proteção Social Especial (PSE), destinada a famílias e indivíduos que 

já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por 

ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, rompimento dos vínculos 

familiares e comunitários, entre outros aspectos.  

Relativo às ações desta Proteção Social, o art. 6º-A da LOAS 

(BRASIL, 1993) estabelece que estas têm por objetivo contribuir para a reconstrução 

de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das 

potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o 

enfrentamento das situações de violação de direitos. 

A Proteção Social Especial está classificada em média e alta 

complexidade. Dentro da modalidade de média complexidade, encontram-se: 

1 – “O Serviço de proteção e atendimento especializado às famílias 

e indivíduos (PAEFI) um serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias 
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com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos, 

tais como: violência física, psicológica e negligência; violência sexual: abuso e/ou 

exploração sexual; situação de rua e mendicância; abandono, entre outras” 

(BRASIL, 2009). 

2 – “Serviço especializado para pessoas em situação de rua e 

Serviço Especializado em Abordagem Social disponibilizam ações para pessoas que 

utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. Asseguram 

atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na 

perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais” (BRASIL, 2009, p.31 e 

p.40). 

3 – “Serviços de proteção social especial para pessoas com 

deficiência, idosas e suas famílias oferta atendimento especializado a famílias com 

pessoas com deficiência e idosos com algum grau de dependência11, que tiveram 

suas limitações agravadas por violações de direitos” (BRASIL, 2009, p.37). 

Dentro da Proteção Social Especial de alta complexidade no 

município temos: 

1 – “Serviço de Acolhimento Institucional para pessoa idosa que 

deve ser executada em instituição com característica domiciliar que acolha idosos 

com diferentes necessidades e graus de dependência. Deve assegurar a 

convivência com familiares, amigos e pessoas de referência de forma contínua, bem 

como o acesso às atividades culturais, educativas, lúdicas e de lazer na 

comunidade, para pessoa idosas, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, 

a fim de garantir-lhes proteção integral” (BRASIL, 2009). 

Nesta modalidade existem alguns critérios para admissão no 

serviço, tais como: idosos independentes e/ou com diversos graus de dependência. 

 
11 Grau de dependência I, idosos independentes, mesmo que requeiram uso de equipamento de 

autoajuda  – grau de dependência II, idosos com dependência em até três atividades de autocuidado 

para a vida diária  – grau de dependência III, idosos com dependência que requeiram assistência em 

todas as atividades de autocuidado para a vida diária e/ou com comprometimento cognitivo (ANVISA 

nº 283 26/09/2005) 
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A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente, de longa 

permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio 

com os familiares. É previsto para idosos que não dispõem de condições para 

permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em 

situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, 

conforme resultado da pesquisa de campo (Gestor 3 durante entrevista da pesquisa 

de campo). 

Conforme consta na Tipificação de Serviços Socioassistencias 

(BRASIL, 2009) todos os serviços acima descritos possuem acesso e articulação em 

rede, tanto dentro da própria política como com outras, a exemplo: Educação, 

Saúde, Trabalho, Cultura esporte e lazer, Segurança pública , Conselhos de 

políticas públicas e de defesa de direitos do idoso, incluindo setor sócio jurídico, 

Ministério Público e a Promotoria do Idoso (BRASIL, 2009). 

A proteção social voltada ao segmento da população idosa caminha 

amparada legalmente e se materializa através de políticas públicas executadas em 

forma de programas, projetos, serviços e ações nas três esferas do governo, 

Federal, Estadual e Municipal, articulado com outras políticas e setores transversais. 

Dentro da atual Política de Assistência Social encontra-se pontuado 

que:  

A ação integrada da rede é um dos principais diferenciais do trabalho, tendo 

destaque às redes e sub-redes, que se reúnem sistematicamente no âmbito 

das áreas de abrangência de CRAS, e as comissões de integração da rede 

favorecem a constante avaliação, revisão e aperfeiçoamento desse sistema 

serviços (LONDRINA, 2018, p.215). 

 

4.4 OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO (SMI) DE     

       LONDRINA 

 

Com o objetivo de formular, executar, avaliar e aprimorar a gestão 

da política municipal de atendimento à pessoa idosa a SMI desenvolve de forma 
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intersetorial um conjunto de ações para defesa de direitos, valorização e 

socialização do idoso no intuito de proporcionar um processo de envelhecimento 

com dignidade (LONDRINA, 2019), entre suas unidades estão: 

Centros de Convivência da Pessoa Idosa: os Centros de 

Convivência da Pessoa estão vinculados à Gerência de Articulação Comunitária da 

Secretaria Municipal do Idoso, são mantidos via FMDI (SMI) e possuem subsídio do 

Fundo Municipal da Assistência Social (SMAS) (LONDRINA, 2018, p.214). 

Segundo consta no PMAS 2018-2021, o município possui três 

Centros de Convivência da Pessoa Idosa (CCI), localizados nas regiões Leste, 

Oeste e recentemente uma unidade na região Norte.  

São espaços que têm dentre seus objetivos, à defesa e à promoção 

dos direitos do idoso de modo a consolidar uma política pública que promova o 

envelhecimento ativo e desenvolva trabalhos voltados à valorização da pessoa idosa 

na sociedade. As atividades oferecidas são nas áreas de cidadania, lazer, cultura, 

educação, convivência familiar e comunitária, entre outras. (LONDRINA, 2018, 

p.214) 

Formação e Capacitação de Coordenadores de Grupos de Idosos: 

este Projeto tem por objetivo a formação e capacitação de coordenadores de grupos 

de convivência, possibilitando o desenvolvimento e aprimoramento de habilidades 

específicas para o desempenho de suas atividades nos grupos. Os encontros 

reúnem, em média, 40 participantes e acontecem mensalmente no Centro de 

Convivência do Idoso da Região Oeste (Londrina, 2019) 

A Diretoria de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, compete 

através da Gerência de Atenção à Pessoa Idosa (GAPI) gerenciar as vagas do 

Serviço Casa Dia e das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI’s) que 

mantêm convênios com o município através do projeto Central de Vagas, em 

consonância com o art. 7º do Regimento Interno da SMI (LONDRINA, 2009).  

Serviço Casa Dia: Tipificado na proteção social especial de média 

complexidade, o serviço “Casa Dia” foi lançado em abril deste ano e consiste na 

modalidade de acolhimento semi-integral tendo como público alvo a pessoa idosa 
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que necessite de auxílio ou equipamentos especiais para realizar atividades do dia a 

dia  (grau de dependência I e II).12 

 A triagem das vagas é realizada pela GAPI, sendo que um dos 

critérios para atendimento a comprovação de rendimento até meio salário-mínimo e 

cujas famílias não possuam condições de prover os cuidados durante o dia.  O 

serviço possui capacidade de atendimento de 20 idosos, sendo executada por 

entidade conveniada, localizado na região sul abrangendo todo o município. 

(LONDRINA, 2019). 

Serviço de acolhimento institucional (ILPI): Consiste no controle e 

encaminhamento das vagas disponíveis nas ILPI’s conveniadas com o município,  

A SMI (LONDRINA, 2019), destaca que instituições de Longa 

Permanência conveniadas são: Obras Assistenciais São Vicente de Paulo de 

Londrina (Asilo São Vicente de Paulo); Sociedade Espírita de Promoção Social (Lar 

das Vovozinhas Gilda Marconi e Lar dos Vovôs) e Lar Maria Tereza Vieira.  

 

Além dos serviços descritos acima, a SMI presta o serviço de 

Atendimento à Idosos em Situação de Vulnerabilidade, que tem o objetivo de efetuar 

e garantir o atendimento especializado e em rede aos idosos em situação de 

vulnerabilidade, que realizam a procura direta no serviço. Prestam orientação aos 

idosos ou à família, providenciam os encaminhamentos aos serviços da rede 

municipal, ao Ministério Público, dentre outras condutas que porventura forem 

necessárias. As estratégias e ações compreendem as visitas domiciliares e/ou 

contato com rede de serviços, comunidade e familiares, objetivando averiguar a 

denúncia e a articulação junto à rede de serviços para encaminhamentos 

necessários ao atendimento, tais como: 

 
12 grau de dependência I, idosos independentes, mesmo que requeiram uso de equipamento de 

autoajuda  – grau de dependência II, idosos com dependência em até três atividades de autocuidado 

para a vida diária  – grau de dependência III, idosos com dependência que requeiram assistência em 

todas as atividades de autocuidado para a vida diária e/ou com comprometimento cognitivo (ANVISA 

nº 283 26/09/2005) 
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• Acompanhamento dos casos junto às famílias, em parceria com 

programas de saúde locais, tais como Programa Saúde da Família (PSF) e 

Internação Domiciliar. 

• CRAS - Centros Regionais de Assistência Social, etc. 

• CREAS 4 

• Solicitação de pareceres, relatórios sociais, laudos técnicos aos 

órgãos envolvidos na situação-problema do idoso. 

• Articulação com órgãos do Legislativo, Executivo e Judiciário 

(Ministério Público, delegacias de polícia, Conselho Municipal dos Direitos 

do Idoso, entre outros). 

•  Encaminhamentos de idosos a programas de prevenção e 

atendimento da Secretaria Municipal do Idoso, quer seja para os Projetos da 

Gerência de Articulação Comunitária e/ou inserção do idoso em Instituições 

de Longa Permanência para Idosos por meio do Projeto Central de Vagas. 

• Articulação junto à Gerência de Articulação Comunitária para 

encaminhamentos e reuniões sistematizadas. (LONDRINA, 2009, p.8)  

 

Diante das informações consultadas, nota-se que a Secretaria 

Municipal do Idoso (LONDRINA, 2019), junto ao Conselho Municipal dos Direitos do 

Idoso, se esforçam em disponibilizar serviços em rede de atendimento com o 

objetivo de atender as necessidades da pessoa idosa no município, desde o 

atendimento em relação proteção social básica, disponibilizados através dos CRAS 

e CCI’s, até a proteção social especial de média e alta complexidade divididas entre 

Acolhimento Semi-Integral (Casa Dia) e as ILPI’s. 

Ainda dentro do Plano Municipal de Políticas para as Pessoas 

Idosas, (LONDRINA, 2017), observam-se outras ações relacionadas a proteção 

social do idoso. A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres também 

apresentou as ações que contemplam atenção à população idosa, sendo estas: 

 

1. Sensibilizar profissionais e estabelecer uma rede de proteção às 

pessoas em situação de violências nos territórios;2. Realização de 

atividades de caráter preventivo e educativo direcionada às pessoas 

idosas;3. Realização de campanhas e outras atividades voltadas à 
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promoção da cidadania e defesa dos direitos das mulheres idosas 

(LONDRINA, 2017, p. 32-33) 

 

 

Com relação a saúde da pessoa idosa, a Autarquia Municipal de 

Saúde de Londrina apresenta as seguintes propostas de ações que atendem direta 

e indiretamente a demanda da pessoa idosa: 

 

capacitação dos profissionais da saúde do município sobre a violência 
contra a pessoa idosa e fluxo de 
atendimento/encaminhamento/preenchimento de notificações; ampliação 
do número de profissionais que realizam atendimentos nas Unidades de 
Saúde com objetivo de melhorar o atendimento, proporcionando melhor 
acolhimento do idoso e triagem mais rápida; criação de um serviço de 
triagem preferencial para idosos nas UBS e UPAS;  inclusão de campo 
“idade” nas fichas do Sistema Saúde Web como critério para agendamento 
de exames e consultas para idosos garantindo prioridade; garantir o direito 
de que a pessoa idosa tenha um acompanhante durante a consulta médica 
e internação e que o trabalhador (acompanhante) receba atestado médico 
dos hospitais ou clínicas; ampliar, fortalecer e descentralizar as ações de 
saúde mental do município de Londrina para atender pessoas idosas e 
autores de violência que possuam envolvimento com questões relacionadas 
a álcool, drogas e saúde mental, levando em consideração as 
especificidades dos territórios; ampliação da unidade de CAPS III no 
município, além de aumento do número de leitos e de médicos psiquiatras 
na unidade de CAPS III existente, garantindo melhor atendimento e 
acompanhamento de idosos com transtorno psiquiátrico; ampliação do 
número de geriatras na Policlínica para atendimento ambulatorial, conforme 
artigo 15, §1º, II, do Estatuto do Idoso;  implementação de um serviço de 
atendimento ortopédico específico para as pessoas idosas as patologias 
decorrentes do processo de envelhecimento.  (LONDRINA, 2017 p. 39) 

 

O atual plano prevê ainda ações relacionadas a melhor qualidade de 

vida da pessoa idosa, por parte da Secretaria do Meio Ambiente, da Companhia de 

Habitação de Londrina (COHAB-LD), do Instituto de Pesquisa e Planejamento 

Urbano de Londrina (IPUUL), da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria 

Municipal de Cultura. 

O conteúdo apresentado até aqui descreve os serviços, projetos e 

ações voltadas ao atendimento da pessoa idosa em Londrina, com ênfase nos 

serviços prestados pela política de Assistência Social, dado que suas ações no que 
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tange a proteção social, implica além da proteção a prevenção e defesa de direitos 

conforme     

A seguir, buscar-se-á tecer reflexões sobre a qualidade das ações, 

sob o olhar dos sujeitos, e constatar a existência de uma rede de proteção social aos 

idosos londrinenses. 

 

4.5 ENTREVISTAS – A PERCEPÇÃO DOS ENTREVISTADOS SOBRE REDE DE SERVIÇOS PARA OS 

IDOSOS DO MUNICÍPIO DE LONDRINA 

 

O roteiro com perguntas semiestruturadas foi elaborado com o 

intuito de que, com as entrevistas, fosse possível identificar os serviços oferecidos 

pelo município e se há articulação entre eles formando uma rede de proteção social, 

através da percepção dos gestores de órgãos específicos de atenção ao idoso. 

 Do órgão responsável pela  Política Municipal para a Pessoa Idosa 

(SMI) responderam a Gerência de Articulação Comunitária responsável pela 

proteção social básica e Gerência de Atenção a Pessoa Idosa responsável pela 

proteção social especial de média e alta complexidade e do Conselho Municipal dos 

Direitos do Idoso (CMDI), órgão que formula, acompanha, fiscaliza e avalia as ações 

direcionadas ao público idoso responde o  atual presidente.  

Dos questionamentos realizados, aprofundaremos questões sobre a 

abrangência dos serviços no que diz respeito a oferta e procura dos serviços, dos 

limites e possibilidades percebidos pelos gestores e sua percepção sobre a 

existência de um trabalho articulado em conjunto com outras políticas. 

Para Castells (1988 apud Bourguignon, Barbosa 2017), uma rede é 

“um conjunto de nós conectados, e cada nó, um ponto onde a curva se intercepta 

[...] uma rede não tem centro, e ainda que alguns nós possam ser mais importantes 

que outros todos dependem dos demais na medida em que estão na rede”. O autor 

aponta a interdependência entre os nós de uma rede, não ignorando as diferenças 
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que podem residir entre eles e ressaltando que ainda assim, não se configuraria uma 

centralidade nesta. 

Ainda como rede de proteção social, Bourguignon e Barbosa (2017), 

referem ser um conjunto de programas, ações e atividades, desenvolvidas pelo 

Estado, através de políticas públicas, para assegurar determinado direito de 

cidadania, com a participação de entes públicos ou privados. Acrescentam que como 

uma rede não possui um ponto central mais importante que outro, existe uma 

interdependência entre eles para efetivação dos objetivos em comum. 

Dos entrevistados nomearemos Gestor 1 o membro do CMDI, 

Gestor 2 o membro da SMI – Gerência de Articulação Comunitária e Gestor 3 o 

membro da SMI – Gerência de Atenção a Pessoa Idosa. 

 Buscou-se identificar nesta primeira questão compreender como se 

dá o processo de formulação da política de promoção, proteção e defesa dos 

direitos dos idosos no município a partir do olhar do gestor do CMDI: 

 

O Conselho é consultivo e deliberativo, alguns conselhos são somente 

consultivos somente direcionam as ações conselhos são somente 

consultivos somente direcionam as ações[...] o nosso é consultivo, e 

deliberativo porque trazem propostas e encaminham dentro do conselho, 

ele tem uma porta, são frestas maiores por onde entra a ação pública. 

[…]com a evolução do processo de participação, as pessoas começaram a 

querer orientar as políticas públicas. As sociedades mais desenvolvidas, 

mais avançadas democraticamente, tem participação popular. Essa 

participação popular geralmente é feita na forma de conselho. No caso do 

Conselho do idoso, fazemos as pré conferências algumas dentro do CCI, 
nós trazemos para participar o maior número possível de pessoas da 

sociedade, pessoas que não são do setor público[...] então nessas 

conferências as propostas vêm.[…] só para entender, o processo de 

formulação nasce nas pré conferências e é aprovado uma a uma e depois 

vai para a conferência de acordo com a legislação e resulta nas propostas, 

são 72 aprovadas se não me engano municipais e são também a nível 

estadual e federal também.(Gestor 1) 

 

 

A resposta do gestor 1 ressalta a questão do caráter deliberativo do 

CMDI, pois trazem e encaminham as demandas da participação popular dentro das 
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pré-conferências e das conferências municipais, onde se nasce a formulação das 

políticas de proteção ao idoso. 

Esta questão refere-se à estrutura das políticas públicas 

relacionadas à população idosa no município de Londrina, se estão adequados e 

satisfatórios à demanda existente. A questão foi colocada aos 3 gestores procurando 

visualizar a absorção ou não das necessidades postas pela população idosa e como 

é a avaliação dos entrevistados.  

Segundo o Gestor 1: 

 

“Elas são satisfatórias se você olhar o nível de compreensão que nós temos 

do problema hoje... mas se você entender a barragem de “rejeitos” que está 

lá fora cheia, com a sirene tocando, então elas não são satisfatórias Um 

exemplo de problema: moradia.[...] cerca de 8.000 idosos moram sozinhos. 

Essas pessoas estão perdendo gradativamente sua capacidade de morar 

sozinhas. Essas pessoas as vezes não tem nem família, estão sozinhas 

mesmo. E quem as assiste? E como elas podem ser encontradas, como a 

gente vai tocar o alarme hein!! [...] tem problemas gigantescos para resolver.  

A saúde é satisfatória[...]se a gente olhar pro mundo a saúde no Brasil é 

uma maravilha[...] acabamos com as doenças que matavam mães, bebês, 

homens e mulheres [...]um dos responsáveis pelo Brasil estar enfrentando 

um envelhecimento que ele não tem condições de enfrentar é o SUS. Na 

educação, a gente está criando muitas condições no Centro de 

Convivência. Tem políticas satisfatórias e outros que estão precisando 

realmente ser melhor compreendido para a gente começar a tirar resultado, 

como a assistência social[...]na pré conferencia das políticas públicas, vagas 

de ILPIs é uma das primeiras coisas que salta aos olhos, porque nós temos 

um número de vagas e tenho a metade, mais ou menos, daquele número de 

vagas de pessoas esperando pelo direito de estarem numa ILPI. 

A moradia, cultura esporte e lazer não é satisfatório, (Gestor 1 ) 

 

 

O Gestor 1, considera a execução da políticas públicas satisfatórias 

a partir das demandas presentes no momento atual, porém considera que teremos 

grandes problemas a resolver voltando o olhar para as demandas e necessidades 

no futuro, fazendo uma metáfora como uma  barragem cheia de rejeitos, com sinais 
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de que está prestes a estourar, dando o exemplo da moradia para  8.000 idosos que 

moram sozinhos hoje  e da assistência a ser prestada a esses idosos. 

O mesmo considera ainda que, na área da saúde, se analisarmos os 

dados nacionais e compararmos com o mundial, observa-se que o Brasil alcança um 

destaque positivo visto que a erradicação de doenças infecto contagiosas foi um dos 

fatores que propiciaram maior longevidade,  já o setor educacional vem criando boas 

condições de ensino dentro dos CCIs, porém, as áreas como moradia, cultura, 

esporte e lazer estão precisando avançar.  

A esta questão o Gestor 2, revela que apesar de absorver a procura 

direta, a estrutura necessita ser ampliada para atingir o propósito de proteção da 

pessoa idosa na sua integralidade, através das ações desenvolvidas pela unidade. 

Conforme destacamos: 

 

Sim, é satisfatório  mas acredito que seja necessário avançarmos sempre 

mais[...]Seria importante a ampliação dos serviços ofertados, pois 

atualmente a população idosa ultrapassa 12% da população de 

londrinenses e conforme a solicitação das demandas advindas das pré-

conferências, verificamos a necessidade de outros centros de convivência 

nas demais regiões de Londrina e uma ampliação de atendimento nos 

distritos também. (Gestor 2) 

 

 

O Gestor 3 respondeu que a estrutura do serviço de sua 

responsabilidade as ILPIs e Casa Dia não absorvem toda a demanda posta, 

pontuando também características e critérios para inserção no serviço: 

 

[...] não se encontra adequada, pois a demanda é maior que a 

disponibilidade das vagas existentes em instituições filantrópicas. Dos 

critérios na Proteção especial é o idoso que se encontra em situação de 

vulnerabilidade social e pessoal. Residir no município, ter 60 anos ou mais, 

não ter família ou sem vínculo familiar, receber até um salário mínimo. A 

nossa prioridade é aquele idoso que não tem família, não tem vínculo, não 

tem filhos, tem o critério renda que é até um salário mínimo, critério se não 

tem moradia. (gerente 2) 
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Conforme o Gestor 3, normalmente o perfil dos idosos é aquele que 

não tem família ou que está dentro da família, mas, mora com o filho usuário de 

drogas e está correndo riscos, não tem alimentação adequada e sofre agressões. A 

porta de entrada para acesso ao serviço, é a rede de serviços públicas e privadas, 

comunidade e outros, geralmente idosos sem família, mas, entre os que tem família, 

dependendo do risco que corre, ele também é encaminhado para a ILPI. O número 

de demanda de idosos em situação de rua também tem aumentado bastante porque 

eles também estão ficando idosos. (Gestor 3) 

Londrina possui além do CMDI, uma Secretaria específica para 

atendimento ao idoso (SMI), sendo assim, solicitamos então que os entrevistados 

descrevessem a forma como se desenvolvem a articulação entre eles e com outras 

políticas. 

Para o Gestor 1 a executiva do conselho é uma engrenagem, que 

determina as outras engrenagens e que roda conforme as demandas. Quando são 

demandas do Poder Público e chegam muito rápido de última hora, o conselho tem 

muito menos possibilidade de fazer um estudo, uma análise e acaba aceitando e 

executando a política da forma que recebe, porém: 

[...]A gente consegue se aprofundar mais, ou seja, aquela roda gira mais em 

termos da prevenção do que da execução se conhecer os fatos antes, não 

ter pressa. A possibilidade de conhecer como se funciona, de conversar com 

o gestor, do que será feito[...] a compreensão de toda a informação que 

chega [...] e concentrar, selecionar aquilo que você pode trabalhar e 

transformar a informação em benefício para a população. (Gestor 1). 

 

Conforme sua resposta, para o Gestor 1 o grande problema é ter 

que se concentrar para transformar a informação em conhecimento para benefício 

para população.  

Nesse sentido para o Gestor 2 a articulação dentro da abrangência 

da sua gerência se dá através:  
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 [...] da participação e organização de eventos ou ações conjuntas, na 

mobilização das pessoas idosas para participarem nas reuniões do CMDI 

nas pré-conferências e conferências, articulação e realização de ações 

conjuntas. Dentre elas podemos citar projetos que são desenvolvidas em 

parcerias com outras secretarias municipais ou estaduais  como:  Palestras 

e oficinas de aproveitamento de alimentos; SEMA – Passeios e palestras; 

CMTU – Campanhas educativas, passeios e palestras; Fundação de 

Esportes de Londrina (FEL) – Atividades físicas; Secretaria Municipal de 

Cultura (SMS) – Oficinas diversas e apresentações culturais por meio do 

Promic e Londrix; Secretaria Municipal de Educação (SME) – Educação 

para Jovens e Adultos (EJA); Celepar  Oficinas e workshop smartphone, 

dentre outras atividades que desenvolvemos para atender as pessoas 

idosas do município de Londrina.(Gestor 2, 2019). 

 

Ressaltamos a mobilização para ampliação da participação popular 

nas pré-conferências e conferências um ponto importante de articulação e 

participação do próprio sujeito, ator dentro da formulação das políticas que 

atenderão suas próprias demandas. 

Dentro das competências da proteção Especial o Gestor 2 

respondeu que:   

“A articulação se desenvolve com a rede de serviços a partir da chegada da 

demanda, vem idoso encaminhado da rede de serviços, do CREAS, da 

Unidade Básica de Saúde, dos hospitais, da comunidade [...] onde são 

realizadas avaliações e encaminhamentos dos idosos dependendo da 

avaliação, da situação[...] ou vai para acolhimento para aqueles que 

atenderem os critérios para os serviços, se for o caso encaminhamos para 

outro serviço”. 

 

A campanha “O Futuro é agora” que recebe doações de Imposto de 

Renda de pessoas físicas e jurídicas para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso 

(FMDI), onde compete ao CMDI o gerenciamento do recurso, perguntamos qual 

importância desta campanha para execução das políticas de proteção ao idoso.   

Dada a resposta do Gestor 1, percebemos que o recurso recebido é 

destinado a custeio tanto de projetos previamente programados como também para 

situações não previstas com orçamento público, previamente aprovado pela SMI e 

CMDI:    
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[…] a grande parte da execução das políticas públicas depende de recursos 

e materiais. Depende de estrutura, da logística . [...] Como é que isso pode 

ser executado? Pode ser executado por recursos do orçamento do Poder 

público para aquela Secretaria, que é destinado com 2 anos de 

antecedência, quando é feito o plano plurianual, mas as vezes a gente não 

prevê certas coisas, Fundo tá ai para resolver.  [...] Esse jogo de recurso ele 

acontece com recursos da Secretaria e recursos do FMDI. [...] Tem 

aquisição de veículo que as vezes precisa e que aquilo não está no 

orçamento da prefeitura. Esse recurso é utilizado para isso, as coisas vão 

se compondo, muito ligado com orçamento público. […] Conforme os 

recursos vão chegando a gente vai acessando e atendendo os projetos 

porque nós já sabemos a prioridade dos projetos. Essa é uma das coisas 

muito importante, planejar com antecedência. (entrevistado 1, 2019) 

 

Ressaltamos a articulação desse recurso para execução de projetos 

como visto  na prestação de contas 13do  FMDI do ano de 2017  onde  foi reservada 

o recurso para o financiamento do Projeto Casa Dia, que através do  chamamento 

público  publicado no Jornal Oficial nº 3.726, de 20/02/2019, é executado por meio 

de termo de colaboração  desde o mês de maio deste ano. 

Com relação aos limites, as dificuldades ou gargalos na proteção e 

defesa de direitos da pessoa idosa, encontrados pela CMD, o presidente destaca: 

 

[…] a dificuldade os gargalos que eu vejo, que tem que ser resolvidos 

rapidamente é ILPI, Casa de passagem, Casa dia e condomínio para 

idosos, essa é a nossa principal prioridade agora ainda no primeiro quarto 

do século XXI.[...]outra questão por exemplo, são as 8.000 pessoas idosas 

morando sozinhas em Londrina, provavelmente em prédios e 

condomínios,[...] eu tenho que ter acesso a esses condomínios sem violar 

direitos dos outros moradores. [...].  Estamos fazendo ainda muito pouco 

pelo tamanho dos problemas que temos. O nível de percepção do problema 

tem que ser ampliado. [...] daqui 30, 40 anos a mesma quantidade de 

pessoas que vai nascer, vai fazer 80 anos, e você vai ter no meio uma faixa 

de pessoas reduzida que vai sustentar aquelas duas, o trabalho é intenso 

para regular o sistema para ele funcionar (Gestor 1) 

 

 
13 Prestação de contas do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Londrina. Disponível 

em:<http://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17492&Itemid=17

71>.Acesso em: 03 Mar. 2019. 
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Na mesma questão sobre os desafios e possibilidades o Gestor 2 

aponta que em sua área: 

 

Podemos citar entre os desafios os recursos reduzidos, a necessidade de 

contratação de novos funcionários e implantação de novos serviços como 

condomínios para idosos, repúblicas entre outras. Considero também que é 

de suma importância à realização de campanhas para que a população 

reflita sobre questões relacionadas ao processo de envelhecimento e temas 

que são transversais ao mesmo tempo, das possibilidades seriam  buscar 

atender as demandas da população idosa, a fim de inseri-los em atividades 

que possam prevenir situações de risco e vulnerabilidades sociais, por meio 

da aquisição de novos conhecimentos e informações, descobertas de novos 

projetos de vida, bem como potencializar e valorizar o conhecimento 

proporcionado pela experiência de vida. E observamos a importância destas 

a fim de buscar um envelhecimento saudável e com qualidade de vida[...].  

(Gestor 2) 

 

Com relação aos desafios e possibilidades da Secretaria Municipal 

do Idoso relacionados a proteção social da população, o Gestor 3 considera 

importante o aumento de vagas em ILPI’s públicas e Casa Dia, além da ampliação 

de instituições colaboradoras para acolhimento de idosos.  

 

O aumento de vagas em ILPIs públicas e Casa Dia e ampliação de 

instituições colaboradoras para acolhimento de idosos, que possibilitariam 

maior e melhor atendimento ao idoso,  tem muito  idoso que precisa e não 

tem vaga e tem muitos idosos que precisam, atendem o critério mas não 

conseguem a vaga porque tem outro idoso com mais necessidade pela 

avaliação [...] a gente tem conseguido ampliar as vagas, este ano 

conseguimos ampliar mais 5 vagas mas ainda é pouco pela demanda.   

(Gestor 3). 

 

 

 Com o objetivo de entendermos se na concepção dos entrevistados  

os serviços de proteção social são articulados formando uma rede ou não, a questão 

norteadora foi como é entendida a operacionalização dos serviços de proteção 
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social em Londrina, se como um trabalho em rede ou são serviços independentes, 

desconectados, sendo alguns de maior importância que outros.  

 

Diferença de importância não tem. O que a gente não conseguiu ainda é 

desentupir alguns canais para articular. O Conselho, Secretaria, Promotoria, 

Assistência Social já tem um sistema bom, uma mini-rede. Saúde, a gente 

ainda tem muito a fazer em relação a ter um canal tão liberado pra saúde 

[...] porque a saúde é uma estrutura muito grande e muito complexa. Existe 

articulação, mas não tão funcional quanto às quatro que falei porque essas 

são prioritárias para o idoso. Falta um alargamento dessa rede. Se você me 

disser que todos os eixos estão ligados em rede, eu te digo que não! Não 

estão ainda! E o que está ainda não é satisfatório, ainda é rudimentar, por 

exemplo, depois de tantos anos no Conselho fui ter agora uma conversa 

com o presidente da Cohab e ele tem respostas pra gente [...] a Secretaria 

da Cultura se apaixonou pelo problema que ela não conhecia nos moldes 

que a gente colocou. A resposta é ampliar o funcionamento dessa rede e 

não é só para defender os interesses do idoso. Não! Porque senão a 

sociedade vai sofrer com isso daqui 15, 20 anos. (Gestor 1). 

 

 

A resposta demonstra a preocupação com relação a necessidade de 

melhorias nos processos de atendimento as demandas e na operacionalização dos 

serviços nas diferentes áreas. Conforme o entrevistado os eixos ainda não estão 

ligados, pelo menos, não de maneira satisfatória, porém entende como uma mini-

rede o trabalho entre Conselho, SMI, Promotoria do Idoso e Assistência Social, 

considerando prioritário para o idoso. 

Sobre o entendimento em relação à operacionalização dos serviços 

para efetivação da proteção social da população idosa em Londrina, formarem um 

trabalho em rede, ou se são separados e sem vínculos, o Gestor 2, apresenta 

exemplos e argumentação  de um trabalho em rede entre os serviços, porém 

ressalta que esse trabalho ainda encontra-se em processo de construção, pois 

muitos são os desafios postos a serem superados. 

 Acredito que estamos no caminho e percebo uma construção enquanto um 

processo.  São ainda muitos desafios, dentre eles aumentar essa 

articulação como também ampliar o úmero de funcionários, mas entendo 

que com algumas políticas precisamos avançar.  (Gestor 2) 
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Sobre a questão da operacionalização dos serviços de proteção 

social em Londrina, como um trabalho em rede, onde um complementa o outro, ou 

se são serviços independentes, desconectados sendo alguns de maior importância 

que outros, o Gestor 3 entende que um complementa o outro e ficaria inviável o 

trabalho sem esta integração. 

Com as respostas dos participantes desta pesquisa, podemos 

perceber que o município de Londrina tem conseguido avançar na construção de 

políticas sociais direcionadas a pessoa idosa, porém ainda é preciso atentar-se para 

a formulação, implementação e avaliação de ações concretas, que possibilitem 

assegurar a efetivação dos direitos previstos em legislação e que possam garantir 

proteção e cuidado aos idosos, na busca de uma vida digna com qualidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo contextualizar a rede de proteção 

social no município de Londrina/PR, através do mapeamento dos serviços ofertados 

à pessoa idosa e descrição da rede de proteção social à pessoa idosa e sua 

distribuição territorial no município, afim de responder  a problemática sobre os 

serviços disponíveis a população idosa em Londrina, se estes se  constituem uma 

rede de proteção social; como essa suposta rede se organiza e se os serviços estão 

articulados conforme prescrito pelas legislações.  

Deste modo, algumas indagações motivaram a realização desta 

pesquisa: os serviços disponíveis a população idosa em Londrina constituem uma 

rede de proteção social? Como essa suposta rede se organiza? Esses serviços 

estão articulados conforme prescrito pelas legislações?   

Na perspectiva de responder essas questões, o tema deste estudo é 

a “Rede de Proteção social à população idosa no município de Londrina/PR” e seu 

objeto de pesquisa “a atual organização da rede de serviços de proteção social ao 

idoso no município de Londrina - PR”. 

A pesquisa foi realizada com base na atual organização da rede de 

atendimento a população idosa no município. Nessa perspectiva e através do 

levantamento bibliográfico, da pesquisa documental e das entrevistas 

semiestruturadas, realizadas com membros do Conselho Municipal do Idoso e da 

Secretaria Municipal do Idoso, apresentamos o mapeamento e a descrição dos 

serviços de proteção social em execução, voltados especificamente à população 

idosa, e constatamos a percepção dos sujeitos em relação a articulação dos serviços 

da rede de proteção social do idoso. 

 Com base nas entrevistas, foi possível observar a preocupação dos 

gestores em relação a articulação entre as políticas públicas, e o reconhecimento 

sobre necessidade de melhorias nos processos de atendimento às demandas e na 

operacionalização dos serviços nas diferentes áreas.  
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Apesar do avanço e conquistas como a implantação do serviço Casa 

Dia, no ano de 2019, e da construção de um novo Centro de Convivência do Idoso 

na zona norte da cidade, os serviços apresentados não se configuram como uma 

rede de proteção e sim como uma rede de atendimento que está que precisa efetivar 

sua articulação para se consolidar como uma rede de proteção social. 

Portanto, ainda é preciso superar os desafios de ampliar a 

articulação, seja dentro dos serviços existentes, seja no desenvolvimento de novas 

políticas públicas para que consigam assegurar os direitos a todos idosos que 

necessitam de atendimento e proteção social.  

Isto porque o aumento da perspectiva de vida exige dos governos e 

da sociedade, planejamento de ações e o investimento em estruturas específicas 

para esta parcela da população, tais como condomínio para idosos, ampliação dos 

serviços de acolhimento institucional e semi-integral, entre outros. 

Considerando a dimensão espacial do município o aumento do 

números de idosos e sua longevidade é fundamental que os idosos clamem do 

poder público e sociedade, investimentos, melhorias,  ações concretas, para que se 

possa assegurar e efetivar os direitos garantindo assim proteção e cuidado integral 

até o final da jornada da vida, aos idosos de hoje e do futuro. 
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 1 

 

Entrevista com membro da Secretaria Municipal do Idoso (SMI) 

 

1-Dentro da SMI, quais ações, programas e serviços de proteção social em 

execução no momento? 

2-Poderia descrever a forma como se desenvolve a articulação do SMI em relação 

às demais políticas públicas de proteção social à pessoa idosa em Londrina e 

também com CMDI?  

3- Para o Sr (a) a atual estrutura de proteção social ao idoso está adequada e 

satisfatório à demanda existente? (quantidade vagas, localização das unidades, 

qualidade dos serviços) 

4-Quais as portas de entrada e as principais características dessa população para 

procura e inclusão pelos serviços na SMI? 

5- Quais os desafios e possibilidades da Secretaria Municipal do Idoso relacionados 

à proteção social da população idosa? 

6- Como o Sr(a) entende a operacionalização dos serviços de proteção social em 

Londrina?  Como um trabalho em rede (um complementa o outro) ou são serviços 

independentes, desconectados sendo alguns de maior importância que outros? 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 2 

Roteiro de entrevista com membro do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI) 

1-Dentre as competências do Conselho está a formulação da política de promoção, 

proteção e defesa dos direitos do idoso (art 4º). Como se dá esse processo de 

formulação?  

 

2-Alem de formular políticas, o Conselho possui o papel de acompanhar, fiscalizar e 

avaliar as ações direcionadas ao público idoso (art 3º), como se dá este processo? 

 

3-Poderia descrever a forma como se desenvolve a articulação do CMDI, junto aos 

órgãos gestores das políticas públicas de proteção social a pessoa idosa?  

 

4-Para o Sr (a) a atual estrutura de proteção social ao idoso no município está 

adequada e satisfatório à demanda existente? (quantidade vagas, localização das 

unidades, qualidade dos serviços.)?  

 

5-A campanha “O FUTURO É AGORA” é uma iniciativa do CMDI que recebe 

doações de Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas.  Qual a importância 

deste fundo para execução das políticas de proteção ao idoso?  

 

6-Poderia discorrer sobre os limites, as dificuldades ou gargalos na proteção e 

defesa de direitos da pessoa idosa, encontrados pelo CMDI? 

 

7-Como o Sr(a) entende a operacionalização dos serviços de proteção social 

prestados em Londrina?  Como um trabalho em rede (um complementa o outro) ou 

são serviços independentes, desconectados sendo alguns de maior importância que 

outros? 
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TITULO DA PESQUISA: REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO IDOSA NO 

MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR 

 

Prezado (o) Sr (a)  
Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar da pesquisa, “Rede de proteção social à 
pessoa idosa no município de Londrina/PR.”, cujo objetivo é contextualizar a rede de 
proteção social a pessoa idosa, através do mapeamento e descrição dos serviços e 
sua distribuição espacial no município. As informações fornecidas durante a 
entrevista serão de grande valia para contextualização da rede de proteção social do 
idoso, visto o acelerado aumento da população idosa, suas demandas, 
possibilidades e desafios de proteção.  
Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária, podendo a Sra. recusar-
se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem que isto acarrete 
qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Esclarecemos, também, que suas 
informações serão gravadas e utilizadas somente para os fins desta pesquisa “Rede 
de proteção social à pessoa idosa no município de Londrina/PR.”. Será preservada 
sua identidade e as gravações de áudio após transcrição e análise de conteúdo, 
serão apagadas. 
Esclarecemos ainda, que a Sra. não pagará e nem será remunerada por sua 
participação. Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes da 
pesquisa serão ressarcidas, quando devidas e decorrentes especificamente de sua 
participação.  
Os benefícios esperados com a contextualização da atual rede de serviços de 
proteção social ao idoso no município de Londrina, será a de contribuir para a 
necessária tarefa, de gestores, profissionais e sociedade no aprimoramento de um 
modelo de proteção social, sobretudo visto a transição demográfica que conduzirá a 
uma sociedade com grande participação de pessoas idosas. 
A pesquisa não oferece riscos aos seus participantes, os dados requisitados 
possuem apenas caráter didático/pedagógico na elaboração do trabalho de 
conclusão de curso (TCC).  
Caso tenha alguma dúvida ou necessite de maiores esclarecimentos, pode nos 
contatar: Profº Ms. Fabrício da Silva Campanucci, Departamento de Serviço Social/ 
CESA/UEL telefone: (43) 3371-4245 – fabricio.fsc@hotmail.com e/ou Eliza Harumi 
Ito, discente do 4º ano noturno do curso de Serviço Social/UEL,  telefone: (43) 9-
9152-1005 – itoeliza@hotmail.com. 
Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas 
devidamente preenchida, assinada e entregue ao Sr (a). 
 

 

Londrina ________de______________________de 2019  
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Pesquisadores responsáveis: 

 

 

___________________________________                 

 

Profº Fabrício Campanucci da Silva  

RG 80.087.527/PR        

                    

______________________________________ 

 

Eliza Harumi Ito  

RG 4.533.404-0                                   

 

 

 

Eu,  _________________________  participante da pesquisa  “Rede de proteção social à 

população idosa no município de Londrina/PR”, tendo sido devidamente esclarecido(a) 

sobre os procedimentos, concordo em participar voluntariamente da pesquisa descrita 

acima  

 

 

 

______________________________________  

Assinatura (ou impressão dactiloscópica) 


