
Ações que valem o 
investimento
Em muitas cidades, o cenário que desenha 
a qualidade de vida de sua população idosa 
tem revelado que quanto mais investimentos 
em ações de prevenção à saúde, menos 
ônus em geral: para pacientes, empresas de 
saúde privadas e municípios. Nos resultados, 
expectativa de vida aumentada e recheada 
de bem-estar

Com o aumento da expectativa de vida nas últimas décadas, a aposta em 
medicina preventiva tem se revelado um investimento promissor, tanto 
para os convênios particulares quanto para os municípios, que investem 

em políticas públicas de saúde direcionadas ao idoso, com o objetivo de promover 
a saúde e, consequentemente, bem-estar - ou vice-versa. 
Traduzindo em resultados, quanto mais ações de promoção em prevenção, menos 
ônus. Ganham todos: pacientes, empresas de saúde e os municípios. Os idosos 
porque recebem acompanhamento individualizado e com foco em suas necessida-
des de saúde, gerando maior qualidade de vida, prevenindo complicações incapa-
citantes, decorrentes de patologias mais crônicas. Saldo positivo também para os 
convênios e todos os programas de saúde direcionados ao idoso pelas prefeituras 
locais, porque os investimentos sempre serão menores na prestação de serviços de 
promoção à saúde e prevenção de doenças, do que nos tratamentos curativos ou 
de reabilitação. 
Apostar em medicina preventiva, portanto, é quase um raciocínio matemático. 
Certamente vai desonerar os custos assistenciais dos desfechos negativos, que tra-
zem morbidade e incapacidade funcional, mas pode ser mais do que isso. Para 
os convênios particulares, um cliente com mais qualidade de vida é um cliente 
fidelizado. Para os municípios que oferecem esse diferencial à sua população de 
idosos, por meio de políticas públicas de saúde, a promoção da qualidade de vida 
pode ajudar a construir um cenário bastante positivo e conceitual para a cidade, 
ajudando a somar pontos no quesito desenvolvimento.
Um bom exemplo é o de São Caetano do Sul, que obteve o melhor Índice de De-
senvolvimento Humano Municipal (IDHM) do país, pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), intitulado “Atlas do Desenvolvimento 
Humano no Brasil 2013”. Dentre essas dimensões, a cidade registra um dos maio-
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res índices de longevidade do país, com expectativa de vida de 
78,2 anos. Tal índice é composto por três indicadores: longevi-
dade, renda e educação. Em uma escala de 0 a 1, o município al-
cançou 0,887 em longevidade, índice muito elevado, semelhante 
ao de cidades europeias com alto IDH, que caracteriza uma alta 
expectativa de vida, resultado da soma de diferentes fatores que 
promovem qualidade de vida. 
Nada mal para uma cidade de apenas 15 km2, e que possui 
150.319 habitantes, dos quais 20,39% são pessoas com 60 anos 
ou mais, ou seja, 30.655 idosos, segundo levantamento da Fun-
dação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), de 2014. 
Além disso, projeta-se para 2030 o total de 41.876 idosos, mais 
de 28% da população acima dos 60 anos.

três níveis de prevenção
São Caetano do Sul investe nos três níveis da medicina preven-
tiva. Na prevenção primária, as ações de educação em saúde nos 
Centros Integrados de Saúde e Educação da Terceira Idade (CI-
SES) são desenvolvidas de forma contínua, por meio dos aten-
dimentos coletivos nas áreas de psicologia e fisioterapia, com os 
grupos de depressão, prevenção de quedas e dores. Na prevenção 
secundária, entram as ações relacionadas com o diagnóstico e 

tratamento precoce, com atendimentos ambulatoriais nas áreas 
de fisioterapia, nutrição, psicologia, odontologia, medicina (ge-
riatria e clínica) e Enfermagem. E no que se refere à preven-
ção terciária, os atendimentos ambulatoriais também fornecem 
acompanhamentos para a reabilitação. “Destaca-se nos CISES, 
em especial, o serviço de hidroterapia, que possui comprovados 
efeitos na reabilitação da capacidade funcional, no equilíbrio e 
na redução de quedas”, conta Tiago Nascimento Ordonez, ge-
rontólogo e assessor em gerontologia na Secretaria de Saúde de 
São Caetano do Sul.
Outro município que se tornou referência na promoção de qua-
lidade de vida para a terceira idade é Santos. De acordo com os 
dados do Seade deste ano, a cidade tem 422.737 habitantes, dos 
quais 20,25% são compostos por pessoas de 60 anos ou mais, ou 
seja, cerca de 84.400 idosos. E comparado à classificação de São 
Caetano, no último censo do IBGE, Santos mostra um IDHM de 
0,840, que o coloca no sexto lugar no ranking nacional e terceiro 
no estadual. Essa expressiva representação da população idosa 
exige do poder público ações bem elaboradas que contemplem 
melhorias na qualidade de vida, o que nesse caso se traduz em 
mais saúde e bem-estar. 
Pensando nisso, a cidade litorânea criou, recentemente, a coor-
denadoria de Políticas Públicas para o Idoso e lançou a Política 
Municipal de Atenção Integral à Pessoa Idosa-Vida Plena, cujo 
mentor é Paulo Henrique Montenegro Lopes, especialista em 
Geriatria e Gerontologia e coordenador de Políticas Públicas da 
Pessoa Idosa (COOPI).
“Santos é uma cidade plana, com praias bem urbanizadas, que 
possibilita a mobilidade e acessibilidade dos idosos, além de ser 
uma cidade tranquila para viver. Temos várias ações voltadas 
para esse público, o que nos torna referência na região. Com as 
políticas públicas direcionadas, fortalecemos a rede de atenção, 
promovemos o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida”, 
explica Montenegro.
“Não é possível pensar no cuidado ao idoso sem considerar os 
diversos âmbitos da gestão pública: social, ambiental, de saúde, 
cultura, habitação e mobilidade”, lembra Devanir Paz, farmacêu-
tico, vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso e coorde-

Projeto Televida, da cidade de Santos, disponibiliza pulseira 
doméstica eletrônica, que permite acionar um chamado na central de 
atendimento, avisando sobre qualquer emergência de saúde
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nador da Coordenadoria de Atendimento Domiciliar (COADO-
MI) de Santos.
O Atendimento Domiciliar é um serviço de saúde que conta com 
equipe multidisciplinar, direcionado a cerca de 850 pacientes acama-
dos ou com mobilidade reduzida, dos quais 90% são idosos. “Inclui 
pacientes internados em hospitais, os quais possam ser desospitali-
zados, mediante avaliação médica, recebendo cuidados clínicos no 
aconchego do lar”, explica Devanir.
Os pacientes apresentam diferentes níveis de complexidade clí-
nica, variando desde um acamado crônico, com menor necessi-
dade de cuidados, até pacientes em uso de oxigenoterapia domi-
ciliar, pacientes com lesões de decúbito, sondas de alívio, sondas 
nasoenteral, demandando por maiores cuidados principalmente 
pelas equipes de Enfermagem”, aponta Monique Francotti Fon-
seca Santuni, enfermeira especialista em Saúde e Formação do 
Cuidado em Rede e chefe da Seção de Atendimento Domiciliar 
(SEADOMI) de Santos.

Mais autonomia
O aumento do número de idosos e as consequentes mudanças do 
perfil de saúde da população geram necessidade de modificações 
nos modelos de atenção à saúde. “O objetivo é proteger os idosos 
e assistir as necessidades de vida e saúde dessa população. Com 
esse intuito, foram criadas as políticas públicas para o idoso, al-

mejando melhorar a autonomia e a independência desse público-
-alvo. Os enfermeiros assumem um papel relevante na atenção à 
saúde do idoso, por isso a necessidade de conhecimento das po-
líticas públicas”, avalia Gabriela Tonon de Oliveira, enfermeira 
e coordenadora do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), 
de São Caetano.
É também uma meta porque um dos objetivos de cuidado da 
enfermeira domiciliar é que o indivíduo e sua família possam 
capacitar-se para seu próprio cuidado e que isto aconteça nas 
mais diferenciadas condições de viver.
No Programa de Atenção Domiciliar, outra alternativa de aten-
dimento à pessoa idosa, em São Caetano, o enfermeiro tem um 
papel de facilitador no processo de auxílio ao indivíduo e sua 
família na busca pela autonomia. O objetivo é capacitá-los para 
que sejam capazes de cuidarem de si, sozinhos, através de inú-
meras estratégias, incluindo a atuação direta no cuidado domi-
ciliar, educação continuada, gerenciamento do caso do paciente 
e familiares no domicílio, no hospital antes da alta e na rede de 
serviços de saúde. O enfermeiro se relaciona de forma interpes-
soal, englobando a equipe, o indivíduo e a família.
“São Caetano do Sul demonstra sua preocupação com a popu-
lação idosa antes mesmo da sanção das políticas nacionais de 
atenção à pessoa idosa existentes no País (Política Nacional da 
Pessoa Idosa, Estatuto do Idoso e Política Nacional de Saúde 

Grupo de Dança da Terceira Idade se apresenta para alunos de escola municipal, outra ação do programa Conviver 
Melhor nas Terceiras e Quartas Idades, intitulada “Entre Gerações, resgatando respeito”
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da Pessoa Idosa)”, explica Felipe Borges, gerontólogo e assessor 
em gerontologia na secretaria de Saúde de São Caetano do Sul. 
Além do pioneirismo, um dos principais diferenciais do muni-
cípio encontra-se no perfil do público atendido pelos serviços 
da denominada “Terceira Idade”. Em todo o país, os Centros de 
Convivência e outros equipamentos que atendem esse segmento 
populacional utilizam como critério etário os 60 anos. Em São 
Caetano do Sul as pessoas com 50 anos ou mais já podem ter 
acesso a todas essas oportunidades de saúde, lazer, educação e 
cultura. “O critério etário utilizado pelo município só reforça o 
compromisso público com o estímulo ao envelhecimento ativo”, 
avalia Borges.
O último Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) aponta que mais de 5.200 pessoas em São 
Caetano do Sul já passaram dos 80 anos de idade. O Programa 
Conviver Melhor 3ª e 4ª Idades é um projeto municipal que nas-
ceu da preocupação com essa população que mais cresce atual-
mente: os idosos com mais de 80 anos. Dentro desse programa 
estão os projetos de saúde mais recentes: Sala de Naturologia, 
com atendimentos de cromoterapia, acupuntura, shiatsu e ayur-
veda; consulta Gerontológica em Enfermagem, que visa identi-
ficar os idosos frágeis e em risco de declínio 
de sua capacidade funcional, por intermédio 
da Avaliação Gerontológica Global (AGG) 
- um protocolo de rastreio e diagnóstico fun-
cional que compila vários instrumentos vali-
dados e reconhecidos nas áreas de Geriatria 
e Gerontologia. 

inovação e pioneirismo
A grande inovação entre os programas para 
a terceira e quarta idades de São Caetano  é 
o Wiiterapia, um serviço que utiliza como 
ferramenta de trabalho o videogame interativo 
Nitendo® Wii - Wii Fit, o qual é utilizado como sistema de rea-
bilitação terapêutica de pacientes com comprometimento motor. 
“Alguns resultados preliminares de pesquisas apontaram que a 
influência das propriedades desse videogame, como resposta ao 
aprendizado motor, foi eficaz para melhora do equilíbrio postural 

de idosos”, explica o gerontólogo do município de São Caetano, 
Tiago Ordonez.
A cidade de Santos também aposta em tecnologia e inovação 
para dar suporte aos seus projetos destinados a idosos. Numa ati-
tude pioneira, criou o projeto Televida, destinado a portadores de 
doenças crônicas como hipertensão, diabetes e cardiopatias (en-
tre outras), que morem ou vivam parte do dia sozinhos, ficando  
submetidos a situações de risco, como nos casos de mal súbito ou 
quedas, situações típicas que acometem os idosos. 

O projeto Televida consiste na instalação 
de dois equipamentos: um aparelho de vi-
va-voz acoplado à linha telefônica fixa da 
residência e outro aparelho, colar ou pulsei-
ra, com botão de acionamento, quase uma 
espécie de babá eletrônica. Quando botão é 
acionado, é emitido um sinal, que é recebido 
por um atendente, do centro de atendimento 
do projeto. “No terminal, o operador esta-
rá munido de dados importantes do idoso, 
como nome, endereço, doenças diagnosti-
cadas, medicamentos em uso, nomes e nú-

meros de telefones de parentes ou vizinhos, 
inclusive que tenham a chave da moradia. Conforme o caso, o 
operador poderá encerrar a ligação e acionar uma pessoa da lista 
de contatos do idoso, ou ainda, acionar o SAMU e alguém da 
rede de contatos para acompanhamento da ocorrência”, explica 
Devanir Paz, que também é responsável pela execução do Proje-

Sala de Wiiterapia, inovação no Programa Conviver Melhor na Terceira 
Idade, de São Caetano do Sul.
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“Trabalhar com o 
idoso na atenção 
primária nos traz 
muito mais alegrias 
do que angústias. 
Eles nos oferecem 
sua sabedoria e 
experiência”

Talita Freitas - enfermeira 
especialista em gerontologia da 
Unimed Sorocaba
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to Televida – Tele Assistência Emergencial para Idosos.
Além das situações de emergência, os operadores também atuam 
no monitoramento semanal dos idosos. Nos contatos regulares, 
avaliam queixas, sintomas e medicação e enviam seus relatórios 
de acompanhamento ou de ocorrências para a Secretaria Muni-
cipal de Saúde. E esses relatórios se transformam em mais uma 
ferramenta para a avaliação e adoção de medidas preventivas de 
saúde para essa fatia da população.

a aposta dos convênios particulares
O plano de saúde Prevent Senior, de São Paulo, um dos pio-
neiros na medicina preventiva no Brasil, trabalha com aten-
dimento exclusivo à terceira idade. Tem seis hospitais pró-
prios e alguns centros de diagnósticos, além de uma ampla 
rede credenciada. Para melhor desenvolver seus programas de 
medicina preventiva, criou uma parceria com um tradicional 
clube da cidade, o Juventus. Na sede do clube há um espa-
ço destinado às diferentes ações destinadas ao público idoso: 
psicoterapia em grupo, caminhada, alongamento, ginástica, 
grupo de autoestima, prevenção de quedas, terapia do luto, 
oficina da memória, entre outras.
No interior de São Paulo, dois centros da Unimed desen-
volvem um trabalho bem específico. A Unimed Franca, que 
também tem um trabalho de medicina preventiva focado na 
terceira idade, graças a uma parceria com um clube da cida-
de, onde funciona a primeira academia de ginástica na cidade, 
exclusiva para idosos. 
Já a Unimed Sorocaba, que também tem um centro de medi-
cina preventiva, atende todas as faixas etárias nos diferentes 
programas, mas com atenção especial para idades entre 50 
e 70 anos, em grupos como Prevenção de Quedas, Cami-
nhando, Oficina de Exercícios e Grupo de Idosos. Este ano, 
a empresa lançou o TeleSaúde, um programa para telemoni-
toramento de doentes crônicos, cujo acompanhamento é feito 
por um enfermeiro.
“O cuidado com a saúde promove não só ao idoso, mas a to-
dos que o cercam, melhora na qualidade de vida e bem-estar 
físico e mental. Muitas doenças progressivas, diante de diag-
nóstico precoce, têm sua evolução interrompida ou minimi-

zada. A Organização Mundial de Saúde propõe discussões e 
ações para o “Envelhecimento Ativo”, que visam aumentar a 
expectativa de uma vida saudável e a qualidade de vida para 
todas as pessoas que estão envelhecendo. Reconhece que, 
além dos cuidados com a saúde, outros fatores afetam o modo 
como os indivíduos e as populações envelhecem”, avalia Ta-
lita Correia de Oliveira Freitas, enfermeira especialista em 
gerontologia da Medicina Preventiva Unimed Sorocaba.
Em Franca, a unidade da Unimed faz investimentos em pro-
gramas de medicina preventiva que se traduzem na capaci-
tação da equipe multiprofissional e apostas numa  estrutura 
física e moderna, para oferecer acompanhamento nutricional 
e psicológico, monitoramento dos níveis de pressão arterial, 
glicemia e triglicérides, por exemplo, além de atividades físi-
cas em grupo, como hidroginástica, yoga, tai-chi-chuan, dan-
ça circular, entre outras. “Os benefícios para os pacientes que 
participam dos programas são evidentes: eles apresentam me-
nores índices de internação, passagens pelo setor de urgência 
e emergência e a utilização da rede como um todo”, observa  
Vera Lucia  Ferreira, enfermeira e coordenadora de Promo-
ção à Saúde e Recursos Próprios. “Hábitos de vida saudáveis  
proporcionam maior capacidade funcional ao idoso e possi-
bilitam que ele ganhe maior autonomia em suas atividades 
cotidianas, o que se traduz, consequentemente, em qualidade 
de vida”, complementa Itamar de Azevedo Junior, educador 
físico e líder operacional do núcleo de medicina preventiva 
de Franca.
O trabalho comprometido, voltado para os idosos, sempre 
vai pedir uma dose extra de dedicação. Que o digam os pro-
fissionais de saúde e gestores de programas especializados, 
que verdadeiramente se empenham para fazer o seu melhor 
e proporcionar-lhes a tão almejada qualidade de vida. Como 
observa a enfermeira Talita, da Unimed Sorocaba: “Trabalhar 
com o idoso na atenção primária nos traz muito mais alegrias 
do que angústias. Além da troca de saberes, que dia a dia nos 
motivam, eles nos oferecem sua sabedoria e experiência. É a 
nossa oportunidade de aprender com eles, com sua alegria e 
vontade de viver, aprender como construir hoje, a nossa ve-
lhice amanhã”.
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