
Balanço e 
Encaminhamentos



Objetivo

PROPICIAR UM DIÁLOGO ENTRE DIFERENTES ATORES
DO PODER PÚBLICO, ÓRGÃOS DE CONTROLE E
SOCIEDADE CIVIL SOBRE EXPERIÊNCIAS, CONQUISTAS
E DESAFIOS PARA O SUAS NO ATENDIMENTO DAS
PESSOAS IDOSAS.



Participantes

Representantes do MDS (SNAS, SENARC e SNPDH) 22

Técnicos e gestores de assistência social dos estados e municípios 37

Representantes de Conselhos de Assistência Social e de Direitos do Idoso 17

Representante do Ministério da Saúde 1

Organizações da Sociedade Civil 57
Especialistas na temática 9
Representantes do Ministério Público 2
Representantes do Ministério dos Direitos Humanos – MDH 2
Usuários 4

Parlamentar / assessoria 2

Total 153



Ouvimos...

• Fala de usuárias e usuários, como Marli, de serviços satisfeitos com as 
ofertas, embora apontasse para necessidades de aprimoramento, 
ampliação de acesso, integração com as demais políticas.

• Fala de gestores, técnicos e entidades, com o esforço de ofertas 
comprometidas com o bem estar das pessoas idosas, mesmo com 
recursos escassos, estruturas limitadas e enormes desafios políticos e 
institucionais. 

• Pesquisadores e especialistas debaterem os diagnósticos da rede e 
formas de aprimorar fluxos e protocolos.

• Representantes de outras políticas setoriais, transversais, conselheiros e 
sistema de justiça apresentarem ações articuladas e complementares 
para a proteção integral da pessoa idosa e de sua família.



Debatemos...

• O papel da família, da Sociedade e do Estado nas proteção social à pessoa
idosa.

• A relação públicos privada nas ofertas socioassistenciais e nas garantias (ou
não) de sustentabilidade

• O financiamento da proteção social à pessoa idosa por meio de
financiamentos públicos (fundos de assistência social e fundos do idoso),
uso do BPC e aposentadorias, financiamento indireto pelo CEBAS.

• O atual estágio das Políticas públicas de atendimento, de proteção, de
financiamento, de integração, de corresponsabilidade entre os entes
federados, dos processos de reordenamento das redes de atendimento,
entre outros.



Debatemos...

• A fragilidade das legislações e parâmetros de ofertas de atendimento,
que impactam nas ações de fiscalização, monitoramento, avaliação e
exercício do controle social da política de atendimento das pessoas
idosas.

• Envelhecimento ativo e saudável deve considerar as distintas trajetórias
de vida, gênero, origem, raça, cor, composição familiar, vivência de
violências ou outras violações de direitos, tempo de institucionalização,
presenças de barreiras/deficiências, oportunidades de inclusão social e
construção de autonomias, em todos os ciclos de vida, não apenas após
os 60 anos.



Concluímos...

• Que precisamos de uma Política de Cuidados que fortaleça ações
preventivas e protetivas às pessoas idosas e suas famílias, que integre
ações assistência social e de saúde, nas três esferas de governo;

• É necessário uma ampla revisão normativa para adaptar às realidades 
locais e processo de envelhecimento em acelerado crescimento: PNI, 
EI, PNAS, PNS, Tipificação, Portarias e Resoluções, CEBAS...

• Precisamos de financiamento público nas 3 esferas federativas que 
leve em consideração o custo real dos serviços reordenados, a não 
precarização ou desfamilização dos cuidados familiares e sem 
disputar com a renda básica de sobrevivência da própria pessoa idosa 
e de sua família.




