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RESUMO 

A inversão da pirâmide etária da população brasileira evidencia a transição 

demográfica que o país enfrenta. Enquanto alguns países europeus levaram mais de 

um século para dobrar seu percentual de idosos, projeta-se que esse fenômeno 

ocorra no Brasil nas próximas décadas. Este estudo procurou evidenciar a 

importância da discussão da temática do envelhecimento por meio do levantamento 

e exposição das principais ações e políticas públicas direcionadas aos idosos 

desenvolvidas na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Os dados foram 

coletados nos sites das 39 prefeituras dos municípios que compõem a RMSP. Em 

seguida, houve a classificação das cidades de acordo com sua porcentagem de 

população idosa, posteriormente foi feita a análise dos dados e o agrupamento das 

políticas identificadas de acordo com suas características e finalidade. O trabalho 

possibilitou o mapeamento das ações e projetos promovidos pelas prefeituras da 

RMSP que são direcionados aos idosos. Permitiu também a visualização de áreas 

que precisam de investimento, manutenção e expansão de ações pelo poder 

público. Os resultados obtidos podem ser utilizados por gestores públicos e 

sociedade na fomentação da discussão sobre o envelhecimento, bem como na 

criação e implementação de políticas públicas direcionadas aos idosos. 

   

Palavras-chave: Envelhecimento; Idosos; Políticas Públicas. 



 
 

  

 
 

 

ABSTRACT 

The inversion of the age pyramid of the Brazilian population shows the demographic 

transition that the country faces. While some European countries have taken more 

than a century to double their percentage of the elderly, it is projected that this 

phenomenon will occur in Brazil in the coming decades. This study highlighted the 

importance of discussing the issue of aging by surveying and exposing the main 

actions and public policies aimed at older people in the Metropolitan Region of Sao 

Paolo. Data were collected on the websites of the 39 prefectures of the cities that 

form the Metropolitan Region of Sao Paolo. Then, the cities were classified according 

to their percentage of elderly population, afterwards the data analysis was carried out 

and the identified policies were grouped in line with their characteristics and purpose. 

The work made it possible to map the actions and projects promoted by the 

municipalities of the Metropolitan Region of Sao Paolo that are aimed at the elderly. 

It also allowed the visualization of areas that need investment, maintenance and 

expansion of actions by the government. The results obtained can be used by public 

managers and society in fostering the discussion about aging, as well as in the 

creation and implementation of public policies aimed at the elderly. 

 

Key-words: Aging; Elderly; Public policies. 
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1. INTRODUÇÃO 

O aumento da expectativa de vida e a redução das taxas natalidade e 

mortalidade da população brasileira desencadearam um acelerado processo de 

envelhecimento.  

O Brasil enfrenta a chamada fase de transição demográfica, na qual há uma 

inversão da pirâmide etária, o que significa que o número de idosos passa a 

representar uma fatia maior da população do que o número de jovens (MIRANDA; 

MENDES; SILVA, 2016). Essa transição iniciada no século XX desafia os gestores 

públicos na garantia de um suporte adequado para esse grupo etário por meio de 

políticas públicas especialmente voltadas para os idosos. 

É preciso uma adaptação do Estado para que essa faixa da população seja 

atendida de acordo com as suas necessidades, implementando as ações 

necessárias para que áreas como saúde ou previdência, por exemplo, suportem 

essa modificação da população a longo prazo. 

Os governos em suas variadas esferas são responsáveis por assegurar os 

direitos das pessoas idosas e promover sua autonomia, integração e participação 

efetiva na sociedade, assim como consta na lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994 

que institui a Política Nacional do Idoso (PNI). 

O foco deste trabalho foi o poder público municipal ao pesquisar sobre 

políticas públicas direcionadas aos idosos em áreas diversas como saúde, lazer, 

assistência social, entre outras. A base de investigação foram as políticas existentes 

nas esferas federal e estadual, no âmbito da Região Metropolitana de São Paulo, 

composta por 39 cidades, principal aglomeração urbana da América do Sul e maior 

polo de riqueza nacional, segundo o IPEA (2013). 

Sua realização se deve à importância das ações dos municípios, em conjunto 

aos programas e diretrizes federais e estaduais, como fomentadores e executores 

das políticas sociais direcionadas para os idosos no processo de mobilização 

regional. 

Assim, o presente trabalho buscou, além de investigar e identificar em âmbito 

municipal, por meio da revisão da literatura e coleta de dados, responder a uma 
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questão: quais são as principais ações e políticas públicas que as cidades da Região 

Metropolitana de São Paulo direcionadas aos idosos? 

 

1.1 TEMA  

 

Envelhecimento da população. 

 

1.2  DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

  Ações e políticas públicas direcionadas aos idosos. 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

Este tópico apresenta o tema e delimitação deste trabalho, bem como seus 

objetivos gerais e específicos. 

 

1.3.1  OBJETIVO GERAL 

O principal objetivo deste estudo é analisar as ações e políticas públicas 

existentes e em desenvolvimento para a população idosa, na Região Metropolitana 

de São Paulo, levando em consideração a evidente tendência de envelhecimento da 

população no Brasil e no mundo.   

 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Agrupar os municípios de acordo com seu contingente percentual de 

idosos. 

II. Identificar as ações, programas e projetos, voltados aos idosos, 

divulgados pelas prefeituras em seus websites. 

III. Classificar em grandes grupos as principais políticas públicas e 

trabalhos da iniciativa pública existentes e em desenvolvimento 

direcionados aos idosos nas cidades que compõem a Região 

Metropolitana de São Paulo. 
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1.4  JUSTIFICATIVA 

Em um cenário de eminente inversão da pirâmide etária brasileira e com as 

projeções de aumentos significantes da quantidade de idosos durante as próximas 

décadas, tornam-se cada vez mais necessárias ações dos governos e órgãos 

públicos em prol de discutir, elaborar e desenvolver políticas públicas que propiciem 

ao idoso um envelhecimento ativo e com qualidade de vida. 

Este envelhecimento acelerado requer uma preparação do país nos campos 

da saúde, educação, previdência e assistência social, entre outros, para suprir a 

necessidade urgente que teremos em atender esta população. A sociedade e o 

poder público têm importante papel na promoção e defesa dos direitos dos idosos, 

apoiando sua visibilidade e dando voz a uma população que sofre constantemente 

com o abandono, negligência e violência. 

Uma maior expectativa de vida deve ser vivida de forma saudável e ativa e 

para isso é necessária uma boa estruturação das políticas públicas, uma vez o 

Estado deve garantir à pessoa idosa a proteção à vida e saúde, promovendo assim 

um envelhecimento, ativo, saudável e em condições de dignidade.  

Assim este trabalho investiga o papel dos municípios nesta grande “teia” de 

ações e órgãos envolvidos, tendo como cenário principal de estudo a Região 

Metropolitana de São Paulo, levando à uma reflexão e análise do que se tem feito no 

âmbito de políticas públicas para esta faixa da população. 

Com isso foi possível analisar as políticas públicas e ações voltadas aos 

idosos, já que o envelhecimento ativo não é somente de responsabilidade do 

indivíduo, mas também depende da adequação das condições sociais, acesso a 

saúde, lazer, informação, educação, segurança e envolvimento da sociedade como 

um todo. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Assim como exposto na introdução, passamos à revisão bibliográfica do tema. 

 

2.1  O CONCEITO DE ENVELHECIMENTO E PESSOA IDOSA 

Para compreender melhor o tema tratado neste trabalho, é importante 

entender o conceito de envelhecimento e “idoso”. Biologicamente, o envelhecimento 

pode ser caracterizado como um declínio geral do indivíduo, ou seja, de todas as 

suas capacidades físicas e mentais (OMS, 2015). Portanto, o envelhecimento é um 

processo múltiplo e desigual que compromete e gera a decadência das funções dos 

indivíduos, ao longo da vida, e assim o indivíduo vive o suficiente para se reproduzir 

e em seguida é substituído por uma nova geração (TIMO-IARA, 2003). 

Ao mesmo tempo, o envelhecimento pode ser definido como um processo 

contínuo e gradual, ele também é desigual e particular, tendo em vista que 

populações com mais anos de idade apresentam grande diversidade, de modo que 

alguns adultos com mais de oitenta anos podem apresentar níveis de capacidades 

intrínsecas que podem ser comparados aos de jovens e, bem como jovens também 

podem apresentar o declínio de suas capacidades esperado somente na velhice 

(OMS, 2015). Afinal o envelhecimento é um processo que pode ser influenciado por 

diversos fatores, como aspectos genéticos, ambientais e estilo de vida de cada um 

(FERREIRA et al, 2010).  

Minayo e Coimbra Junior (2002, p. 14) reforçam a ideia de que o 

envelhecimento não é um processo homogêneo, pois cada pessoa vivenciará essa 

fase da vida de acordo com sua história particular e aspectos estruturais, como 

classe, gênero e etnia, a ele relacionadas suas condições de saúde, educacionais e 

econômicas. Podemos assim compreender que o processo de envelhecimento não é 

tão simples como parece e a abordagem antropológica também nos auxilia a 

entender a velhice como construção social. Segundo Debert (1994, p. 26) a 

Antropologia nos auxilia “discutindo os pressupostos que regem o discurso 

gerontológico e oferecendo elementos para a politização dos debates no tratamento 

do conjunto de questões ligadas ao envelhecimento”. Isso evidencia o 

envelhecimento como importante e complexa questão social, já que não é possível 
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considerar apenas o aspecto biológico, tampouco individual, pois as pessoas 

também estão inseridas em um contexto social, cultural e econômico. 

Demograficamente, o processo de envelhecimento se refere à mudança que 

ocorre na estrutura etária da população. Essa mudança produz um aumento da 

porcentagem de pessoas acima de certa idade, a qual, considera-se o início da 

velhice (CARVALHO E GARCIA, 2003). A mudança nos padrões sociais e culturais 

provocam distanciamento entre as idades cronológicas, de geração e maturidade, 

logo, definir o que é ser idoso não é uma tarefa tão fácil, pois a percepção de velhice 

se altera, conforme mudam-se certos padrões em cada sociedade (PINHEIRO 

JÚNIOR, 2007). 

Para uma melhor visualização das camadas populacionais, é que se usa a 

divisão da população por faixa etária e essa divisão criou uma “camada com mais 

idade da população” que foi ganhando formas de tratamento e definições, como por 

exemplo “idoso”. Segundo Camarano et al. (1999, p. 3) “é comum que a distribuição 

de recursos públicos dependa de alguma forma de alocação a grupos específicos, o 

que implica distinguir indivíduos”.  

Afinal, é preciso encontrar um critério que especifique qual camada da 

população se beneficiará desses recursos e quais são as suas demandas. Define-se 

por idoso, segundo a Organização Mundial da Saúde (2015), aqueles que têm a 

partir dos sessenta anos de idade em países em desenvolvimento e a partir dos 

sessenta e cinco anos em países desenvolvidos.  

Termos classificatórios como “velho” e “velhice” apresentam certa 

característica depreciativa, relacionadas a antigo, usado, obsoleto (GOMES, 2018). 

Em contrapartida, têm sido utilizados mais recentemente os termos “Melhor Idade” e 

“Terceira Idade”. Esses termos são frequentemente relacionados à busca por um 

envelhecimento saudável, independente, com autonomia, capacidade de ação e 

liberdade, na qual o sujeito detém a responsabilidade por si e seu bem-estar 

(SIMÕES E SAPETA, 2017). Essas terminologias vêm sendo utilizadas de forma a 

substituir o termo velhice, modificando o aspecto pejorativo por um aspecto positivo 

e otimista para essa fase da vida (BARBIERI, 2012). 



16 
 

 
 

 

O governo brasileiro adota a definição de idoso estabelecida pela OMS, de 

acordo com a LEI Nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que considera idosa a 

pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos. Sendo essa também a 

definição adotada por este trabalho, dado que é a utilizada pelo governo do Brasil 

(BRASIL, 2003). 

Essas abordagens são importantes porque possibilitam a construção de uma 

ideia mais completa do que é envelhecer e das questões que envolvem o 

envelhecimento para formulação das políticas públicas.  

2.2 O ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA 

O envelhecimento da população no Brasil é uma tendência iniciada no século 

XX e acelerada no século XXI (CAMARANO, KANSO E FERNANDES, 2014). A 

população brasileira está envelhecendo e é preciso que o país se prepare para lidar 

com os impactos que serão gerados na economia, nos programas e serviços sociais. 

Envelhecer no Brasil torna-se um desafio, uma vez que o país não está preparado 

para lidar com as diversas situações que acometem essa faixa da população, que 

cresceu consideravelmente nos últimos anos com o aumento da expectativa de vida 

(CARVALHO, 2019). 

O Brasil enfrenta uma expressiva mudança na qual houve um declínio da taxa 

de mortalidade seguida também pelo declínio da taxa de fecundidade, uma 

combinação de fatores que, a médio e longo prazo, levam a uma redução da 

população jovem e a um aumento da população idosa. Desde o século XIX até a 

década de 1940, o padrão demográfico brasileiro era relativamente estável com 

níveis de fecundidade e mortalidade regularmente elevados, típico de sociedades 

com baixa urbanização e industrialização (SIMÕES, 2016). A partir daí, entre as 

décadas de 40 e 60, a taxa de mortalidade teve um grande declínio, porém, a taxa 

de natalidade manteve níveis bastante altos o que resultou em uma população 

jovem quase estável e com crescimento acelerado (NASRI, 2008).  

Essa queda na taxa de mortalidade teve seu ápice nas décadas de 50 e 60 e 

foi responsável pelo ritmo de crescimento da população brasileira, atingindo seu 

ápice com taxas médias anuais de quase 3% a.a. o que perdurou até a década de 

1970, quando a taxa de fecundidade começou a decair e a taxa de crescimento 
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populacional foi rapidamente reduzida, aproximadamente para metade (BELTRÃO, 

CAMARANO E KANSO, 2004). 

A alta velocidade da queda, tanto da fecundidade, quanto da mortalidade 

levaram a mudanças rápidas no ritmo de crescimento da população e sua 

distribuição etária, assim o país vai completando de forma acelerada a chamada 

transição demográfica (BELTRÃO et al. 2004). Essa transição, notada em 1950, 

trata-se da passagem de uma sociedade rural, com altas taxas de natalidade e 

mortalidade para uma sociedade urbana com baixas taxas de natalidade e 

mortalidade (VASCONCELOS E GOMES, 2012). Esse fenômeno ocorre somente 

uma vez, e então temos o chamado Bônus Demográfico, no qual uma população 

com maior expectativa de vida e menor taxa de fecundidade, muda sua estrutura 

etária e aumenta a população em idade economicamente ativa (MIRANDA; 

MENDES; SILVA, 2016). Esse é um momento importante para a criação e 

implementação das políticas públicas, pois se forem criadas políticas capazes de 

gerar acesso à educação, saúde e emprego, pautadas por um ambiente de 

segurança e cooperação, a nova conjuntura demográfica será capaz de impulsionar 

o desenvolvimento do país e uma sociedade com elevados níveis de bem-estar 

(ALVES, 2008). 

Para evidenciar a celeridade deste processo na população brasileira, 

podemos destacar o fato de que, enquanto o Brasil levou aproximadamente vinte e 

cinco anos para reduzir seus níveis de fecundidade em 50%, países como Suécia e 

Inglaterra, levaram aproximadamente seis décadas para ter declínio semelhante, 

assim como a grande maioria dos países europeus (WONG E CARVALHO, 2006). 

Essa diferença na velocidade do processo, pode ser atribuída ao fato de que países 

mais desenvolvidos, mesmo aqueles que iniciariam sua transição demográfica ainda 

no século XIX, não experimentaram taxas tão altas de fecundidade como as 

vivenciadas no Brasil, e já conviviam com populações menos jovens, antes de iniciar 

o processo de envelhecimento (CARVALHO E GARCIA, 2003). 

O crescimento da população idosa também está relacionado a um aumento 

na expectativa de vida. Esse aumento pode ser avaliado como resultado dos 

avanços da medicina, por exemplo, o desenvolvimento de vacinas e antibióticos, que 

possibilitaram a busca por um estilo de vida mais saudável e a conquista de uma 
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maior qualidade de vida (SANTOS, 2019). O acesso à água tratada e mudanças 

comportamentais, como o aumento no grau de escolaridade da população, o 

aumento do uso de métodos contraceptivos mais eficientes, também podem ser 

citados como fatores que contribuíram para o aumento da população idosa (DE 

JESUS, 2020). 

A brusca queda no crescimento populacional causada pelo declínio da 

fecundidade, iniciou um processo contínuo de estreitamento da base da pirâmide 

etária (CARVALHO E GARCIA, 2003). O processo de urbanização e o estilo de vida 

dos grandes centros urbanos, principalmente em tempos de crise, associado a 

crescente incorporação da mulher ao mercado de trabalho são algumas das razões 

que podem explicar a mudança do padrão reprodutivo brasileiro (VERAS, RAMOS E 

KALACHE, 1987). 

Assim, nas das décadas de 1970 e 1980 iniciou-se uma nova fase da 

transição demográfica, em que os indicadores natalidade, fecundidade e mortalidade 

tiveram seus níveis bruscamente reduzidos. A mortalidade infantil declinou de 115 

para 83 óbitos a cada mil nascidos vivos e a esperança de vida ultrapassou os 60 

anos de idade. A taxa de fecundidade passou de 5,8 para 4,4 e a taxa bruta de 

natalidade 37,7 para 31,8 nascidos vivos a cada mil habitantes (VASCONCELOS E 

GOMES, 2012). 

Nesse período alguns fenômenos se destacam, como por exemplo, a 

expansão do espaço urbano, com os fortes deslocamentos migratórios do campo 

para a cidade; os avanços no processo de assalariamento da população, o 

engajamento da mulher no mercado de trabalho e a elevação dos custos de 

reprodução familiar e social (SIMÕES, 2016).   

Já entre 1980 e 2010, ocorreram as quedas dos níveis de mortalidade e 

fecundidade, sendo muito expressiva a queda na taxa de mortalidade infantil, com 

mais de 70% de queda, ainda que em ritmos variados, em todas as regiões do 

Brasil. Também se observou o aumento da expectativa de vida, com valores já 

maiores que 70 anos no ano de 2010 (VASCONSCELOS E GOMES, 2012).  

Entre 2000 e 2030, projeta-se o declínio da mortalidade na faixa dos 60 e 90 

anos de idade em todos os estados do país e esse aumento na chance dos 
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indivíduos atingirem, as idades avançadas, associado à diminuição das 

probabilidades de morte, direcionará, com ímpeto cada vez maior, as políticas 

públicas para esse segmento populacional (IBGE, 2015). De acordo com o Censo 

Demográfico de 2010, aproximadamente 11% da população tinha 60 anos ou mais. 

Pela projeção populacional de 2013 do IBGE, o nível de 20% será alcançado em 

2033 (CAETANO et al., 2016). 

Em 2060, projeta-se que os idosos serão 74 milhões de pessoas e 

representarão 33,7% da população total brasileira. E se em 2010 havia 3,4 jovens 

para cada idoso, em 2060, o montante de idosos projetado é duas vezes maior do 

que o de jovens (ALVES, 2016), o que deixa clara a urgência no desenvolvimento e 

aprimoramento de políticas públicas que atendam adequadamente as demandas 

dessa faixa da população. 

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS INTERNACIONAIS PARA OS IDOSOS 

O marco internacional para o início das discussões sobre políticas públicas 

para os idosos, nos países desenvolvidos, foi a I Assembleia Mundial sobre o 

Envelhecimento em Viena no ano de 1982, promovida pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas, que teve como objetivo, garantir a segurança econômica dos 

idosos, bem como identificar as oportunidades para sua integração ao processo de 

desenvolvimento dos países (CARVALHO, ROMERO E MARQUES, 2012).  

A Assembleia foi reconhecida como o primeiro fórum global voltado para as 

questões da pessoa idosa e teve como resultado, o Plano de Ação Internacional de 

Viena sobre o Envelhecimento, documento que representa a base das políticas 

públicas para idosos em nível internacional, se tornando referência para a criação de 

leis e políticas em vários países (VERAS E OLIVEIRA, 2018). O documento é o 

marco de estratégias e planos internacionais sobre o envelhecimento, sendo 

composto por 66 recomendações em sete diferentes e importantes áreas, são elas: 

saúde e nutrição, proteção dos consumidores idosos, habitação e meio ambiente, 

família, bem-estar social, educação, aposentadoria e emprego (ONU, 1982). 

Em 1991, ocorreu nova Assembleia Geral, na qual foram aprovados os 

Princípios das Nações Unidas para as Pessoas Idosas, resolução 46/91 da ONU. Os 

princípios foram agrupados em cinco grandes áreas dos direitos das pessoas 
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idosas, sendo elas: independência, participação, cuidado, autorrealização e 

dignidade (ONU,1991), tendo como base o Plano de Ação de Viena e a ciência de 

que é necessário prestar apoio e cuidados à pessoa idosa.  

No ano seguinte, a Conferência Internacional sobre o Envelhecimento reuniu-

se para dar seguimento ao Plano de Ação e seguindo a recomendação da 

Conferência, o ano de 1999 foi declarado, pela Assembleia Geral da ONU, o Ano 

Internacional do Idoso (VERAS E OLIVEIRA, 2018). 

Já em 2002, ocorreu em Madrid, a II Assembleia Mundial sobre o 

Envelhecimento, na qual foi traçado o Plano de Ação Internacional de Madrid sobre 

o Envelhecimento, o plano possui 35 objetivos e 239 recomendações para os 

governos nacionais, com enfoque nos países em desenvolvimento (ONU, 2003). No 

artigo segundo do Plano, os países se comprometem “em adotar medidas em três 

direções prioritárias: idosos e desenvolvimento, promoção da saúde e bem-estar na 

velhice e criação de um ambiente propício e favorável”. 

O relatório do conselho econômico e social da ONU preparatório para esta 

Assembleia, segundo Camarano e Pasinato (2004, p. 258), “chama a atenção para 

as mudanças sociais, culturais e tecnológicas em curso em todo o mundo que 

implicam mudanças nas estruturas de valores.” E o Plano de Ação estabelecido 

nessa Assembleia, destaca a relação entre desenvolvimento e pessoa idosa, pois 

recomenda a participação da pessoa idosa no processo de desenvolvimento das 

nações, tendo como finalidade responder ao impacto social e econômico gerado 

pelo envelhecimento da população (PINTO FILHO, 2017). 

Com a aprovação de uma nova declaração política e plano de ação, que têm 

como propósito servir de orientação à adoção de novas normas sobre o 

envelhecimento no início do século XXI, esperava-se que houvesse uma ampla 

influência nas políticas e programas dirigidos à população idosa em todo o mundo, 

com foco nos países em desenvolvimento (CAMARANO E PASINATO, 2004). De 

acordo com a ONU, o Plano de Ação pedia mudanças de atitudes políticas e 

práticas em todos os níveis, dando prioridade às pessoas idosas, melhorando sua 

saúde, bem-estar e assegurando habilitação e ambientes de apoio (SIMÕES, 2019). 
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2.4 POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS PARA OS IDOSOS  

Uma vez que o fenômeno do envelhecimento no Brasil e no mundo se 

acelerou nas últimas décadas, políticas voltadas à qualidade de vida dos idosos são 

fundamentais, pois garantirão que a população envelheça de forma positiva.  

Este fenômeno fez com que os organismos internacionais e Estados 

nacionais se empenhassem em formular políticas e diretrizes para o atendimento à 

população idosa (BRASIL, 2015). Nosso país começou a preocupar-se com essas 

questões, após o período de redemocratização e promulgação da Constituição de 

1988, ao implantar algumas leis na tentativa de suprir as necessidades decorrentes 

da tendência e urgência mundial: o envelhecimento (ANDRADE et. al, 2013). 

A Constituição de 1988 é considerada o primeiro marco das políticas de 

proteção social aos idosos no Brasil, levando em consideração algumas das 

recomendações da Assembleia de Viena. Ela apresenta a dignidade da pessoa 

humana e seu direito à cidadania, e representa a introdução da assistência no 

campo do direito social, o que foi uma inovação na cultura política brasileira, quando 

foi criada a Seguridade Social (WILLIG, LENARDT, MÉIER, 2012). 

 O artigo 229 da Constituição estabelece aos filhos maiores o dever de ajudar 

e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, bem como o artigo 230 que 

estipula que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas 

idosas (CIELO E VAZ, 2009). A partir da promulgação da Constituição que garantiu 

importantes direitos e proteção, foram surgindo novas legislações com foco na 

população idosa.  

Em 1993, foi sancionada a Lei, n. 8.742, de 7 de dezembro, Lei Orgânica da 

Assistência Social - LOAS, a lei já reconhecia a pessoa idosa como um dos seus 

segmentos de atenção prioritária (SILVA, YAZBEK, 2014). No seu artigo 2º, a LOAS 

estabelece a garantia de um benefício mensal, o BPC – Benefício de Prestação 

Continuada de um salário-mínimo para pessoa portadora de deficiência e ao idoso 

que não tiverem meios próprios ou familiares, de prover sua manutenção. 

No ano seguinte, é aprovada a Lei Nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, 

intitulada Política Nacional do Idoso, que traz sua principal finalidade em seu 

primeiro artigo: “[...] tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando 
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condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na 

sociedade.” Após o desenvolvimento da PNI, foi criado o Plano Integrado de Ação 

Governamental, com a finalidade de nortear as ações integradas de forma a 

viabilizar a implementação da PNI (FERNANDES E SOARES, 2012). O plano se deu 

em 1997 e envolveu a participação de nove órgãos, sendo eles: Ministério da 

Previdência e Assistência Social; Educação e Desporto; Justiça; Cultura; Trabalho e 

Emprego; Saúde; Esporte e Turismo; Planejamento, Orçamento e Gestão; e 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano (BRASIL, 1997). 

Em 2003, foi instituído o Estatuto do Idoso, conforme a Lei 10.741, que dispõe 

sobre os direitos das pessoas com 60 anos ou mais, cada vez mais relevante no 

ordenamento jurídico brasileiro, fornecendo os adequados meios para que o Poder 

Público melhore o tratamento ao idoso, modificando a visão da sociedade sobre a 

terceira idade e sendo um importante instrumento na luta pela dignidade das 

pessoas com mais idade no Brasil (ALMEIDA, 2003). 

Em 2006, por meio da lei 11.433 de 28 de dezembro, foi instituído todo dia 

primeiro de outubro como Dia Nacional do Idoso. O parágrafo único do artigo 1º 

delega aos órgãos públicos responsáveis pela coordenação e implementação da 

Política Nacional do Idoso que fiquem incumbidos de promover a realização e 

divulgação de eventos que valorizem a pessoa do idoso na sociedade. 

 Em setembro de 2013, a presidência da República sancionou o decreto Nº 

8.114, que estabeleceu o Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo e 

instituiu a Comissão Interministerial que monitora e avalia ações em seu âmbito, 

promovendo a articulação de órgãos e entidades públicos envolvidos em sua 

implementação.  

O Compromisso tem como objetivo reunir esforços da União, Estados, Distrito 

Federal, Municípios e sociedade civil, para valorização, promoção e defesa dos 

direitos da pessoa idosa. A Comissão, por sua vez, tem como objetivo mapear e 

planejar as políticas públicas voltadas ao atendimento da população idosa no país. 

2.5 INSTITUIÇÕES E AÇÕES DE APOIO AO IDOSO NO BRASIL E ESTADO 

DE SÃO PAULO 
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Neste capítulo, apresenta-se os principais órgãos atualmente responsáveis 

pelas políticas e ações orientadas aos idosos no Brasil e Estado de São Paulo. 

2.5.1 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS 

No Brasil, a Secretaria de Direitos Humanos é o órgão responsável pelas 

políticas e direitos dos idosos em âmbito federal. O órgão que tem status de 

Ministério, teve toda sua estrutura instituída por meio do decreto Nº 8162, de 18 de 

dezembro de 2013, e dentre outros objetivos, compete a secretaria, o de assessorar 

diretamente a Presidência da República na formulação das políticas e diretrizes 

voltadas à promoção dos direitos da cidadania, da criança, do adolescente, do idoso 

e minorias, bem como a defesa dos direitos das pessoas com deficiência e 

promoção da sua integração à sociedade, conforme Artigo 1º , do Anexo I, Capítulo 

I.  

No parágrafo IV, destes mesmos anexo e capítulo, é colocada como 

competência da Secretaria exercer também a função de ouvidoria nacional de 

direitos humanos dos idosos e grupos anteriormente citados. A Secretaria trabalha 

em conjunto com outros ministérios pela promoção dos direitos e políticas voltadas 

aos idosos. Em 2019, a Secretaria foi incorporada ao Ministério da Mulher, da 

Família e dos Direitos Humanos, conforme decreto nº 10.174, de 13 de dezembro.  

2.5.2 CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DO IDOSO – CNDI  

O Conselho Nacional dos Direitos do Idoso – CNDI, instituído por meio do 

decreto Nº 5.109, de 17 de junho de 2004, é um órgão colegiado de caráter 

deliberativo, que integra a estrutura básica da Secretaria dos Direitos Humanos. 

Está sob sua responsabilidade  elaborar as diretrizes para a formulação e 

implementação da política nacional do idoso, observando as linhas de ação do 

Estatuto do Idoso, avaliando e acompanhando sua execução. 

O Conselho tem importante papel, pois conforme consta no artigo 2º, é de 

sua competência, não somente elaborar as diretrizes e normas da política nacional 

do idoso, mas também fiscalizar seu cumprimento, dar todo o apoio aos Conselhos 

Estaduais, do Distrito Federal, Municipais, entre outras instituições, inclusive não 

governamentais e avaliar as políticas desenvolvidas nessas esferas.  
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Ainda conforme o artigo 2º, o Conselho também é responsável, entre outras 

competências, pela elaboração e execução da proposta orçamentária destinada à 

política formulada para a promoção dos direitos do idoso. O Conselho deve também 

promover em parceria com órgãos governamentais e não governamentais, a 

identificação de indicadores, para o estabelecimento de metas e procedimentos, 

para que com base nesses índices, seja possível monitorar a execução das 

atividades relacionadas com o atendimento ao idoso. 

2.5.3 INSS – PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Criado em 1990, pelo Decreto 99.350, de 27 de junho, oriundo da fusão do 

Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social – 

IAPAS com o Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, surgiu o Instituto 

Nacional de Seguridade Social.  

O INSS é uma organização pública prestadora de serviços previdenciários 

para a sociedade brasileira, segundo site institucional do órgão, vinculada 

atualmente ao Ministério da Economia (BRASIL, 2017).  

Conforme artigo 201 da Constituição Federal de 1988, o órgão é 

responsável por operacionalizar o Regime Geral de Previdência Social – RGPS, que 

organiza o serviço de Previdência Social garantindo renda para o contribuinte e sua 

família, em casos de aposentadoria, desemprego, doença, gravidez, prisão, morte, 

entre outros. (BRASIL, 1988). 

2.5.4 CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO – ESTADO DE SÃO PAULO 

Instituído pelo artigo 1º da LEI Nº 9.802, de 13 de outubro de 1997 o 

Conselho Estadual do Idoso – CEI, é órgão de caráter permanente, paritário e 

deliberativo, que tem atuação similar com a exercida pelo CNDI.  

Segundo capítulo III, artigo 22, o CEI deve atuar na formulação de diretrizes 

e incentivar a promoção de atividades que visem à defesa dos direitos do idoso, de 

forma a possibilitar a inserção na vida socioeconômica, política e cultural do Estado. 

Também deve propor ao Governo do Estado a elaboração de normas ou iniciativas 

que assegurarem ou a ampliem os direitos do idoso, eliminando da legislação 

disposições discriminatórias, dentre outras atividades. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d99350.htm?_ga=2.163613759.1069482954.1612830497-251333493.1602115928
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Segundo própria página do órgão na internet, o CEI-SP é integrado por 

representantes de secretarias estaduais e de organizações da sociedade civil e tem 

como função, articular projetos e atividades que possam contribuir para a solução de 

problemas que afetam essa parcela da população. Sua finalidade é articular, 

mobilizar, estimular, apoiar e deliberar sobre questões relativas à Política Estadual 

do Idoso em todas as suas instâncias e em consonância com a Política Nacional do 

Idoso. 

Entre suas atribuições incluem-se ainda: a organização de campanhas de 

conscientização e programas educativos com vistas à valorização dos idosos, a 

mobilização das comunidades interessadas na problemática dos idosos, e o 

incentivo ao desenvolvimento de projetos que incrementem a participação dos 

idosos nos diversos setores da atividade social. 

2.5.5 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO - ESTADO DE SÃO PAULO 

Por meio do artigo 29, da LEI Nº 12.548, de 27 de fevereiro de 2007, o 

Governo do Estado de São Paulo instituiu a Fundação de Amparo ao Idoso, que tem 

o objetivo de promover atividades que visem a defesa dos direitos dos idosos, a 

eliminação das discriminações e a sua integração na sociedade (Artigo 31, LEI Nº 

12.548, de 27 de fevereiro de 2007). Para isso, conforme consta no artigo 32, ela 

promove estudos, debates, pesquisas, levantamentos e intercâmbios para a 

promoção de suas atividades, elabora e executa programas de amparo ao idoso, 

assessora o Poder Legislativo e apresenta sugestões às autoridades e aos órgãos 

competentes, visando à elaboração de leis ou a adoção de outras medidas, para 

garantir ou ampliar os direitos do idoso, bem como eliminar da legislação em vigor, 

qualquer disposição que os discrimine (SÃO PAULO, 2007). 

2.5.6 PROGRAMA “SÃO PAULO AMIGO DO IDOSO” 

O governo do Estado de São Paulo promove importantes ações e programas 

que beneficiam o idoso e auxiliam os municípios no desenvolvimento de estruturas 

de atendimento à população idosa. 

Um dos principais programas que podemos citar é o “São Paulo Amigo do 

Idoso” instituído pelo decreto nº 58.047, de 15 de maio de 2012 que utiliza como 

base a PNI, o Estatuto do Idoso, a Política Estadual do Idoso e a Política de 
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Envelhecimento Ativo e Guia Global: Cidade Amiga do Idoso, da Organização 

Mundial de Saúde (SÃO PAULO, 2012).  

O programa incentiva os municípios a obterem o “Selo Amigo do Idoso”, pelo 

qual o município pode ter acesso a recursos do Fundo Estadual do Idoso. As 

cidades que participam do programa podem ganhar diferentes “fases” do selo 

(inicial, intermediário e pleno) à medida que vão implementando ações que 

favoreçam o idoso, com base na cartilha disponibilizada pelo Conselho Estadual do 

Idoso de São Paulo. 

2.5.7 CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Os Centros Referenciados de Assistência Social são, de acordo o artigo 6º 

da Lei Orgânica de Assistência Social, unidades públicas municipais, que se 

localizam em áreas com altos índices de risco e vulnerabilidade social e neles são 

oferecidos serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social 

básica às famílias (BRASIL, 2011).  

O CRAS cumpre as atribuições de gestão da proteção básica e de oferta do 

PAIF – Programa de Atenção Integral à família, que é de oferta obrigatória e 

exclusiva do CRAS. Caso haja espaço físico e recursos humanos e materiais 

compatíveis, podem ser ofertados outros serviços socioassistenciais (BRASIL, 

2009).  

O PAIF surgiu a partir do reconhecimento que as vulnerabilidades e riscos 

sociais, que atingem as famílias, vão além da dimensão econômica, e exigem ações 

públicas sobre os aspectos objetivos e subjetivos relacionados à função protetiva da 

família e ao direito à convivência familiar (BRASIL, 2015). 

De acordo com o site do Governo Federal, os CRAS estão sob gestão da 

Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, que é subordinada ao Ministério da 

Cidadania (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2021). Ainda de acordo com o site, o PAIF 

é financiado com transferências do Fundo Nacional de Assistência Social para o 

Fundo Municipal de Assistência Social (BRASIL, 2015). Poderá se verificar adiante 

na pesquisa, que os CRAS dentro dos municípios estão comumente sob gestão das 

Secretarias Municipais de Assistência Social. 
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2.5.8 CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Os Centros de Referência Especializados de Assistência Social estão 

definidos no mesmo artigo 6º da Lei Orgânica de Assistência Social, como unidades 

públicas de gestão e abrangência municipal, estadual ou regional que têm como 

finalidade à prestação de serviços aos indivíduos e famílias em risco pessoal ou 

social que demandam intervenções especializadas (BRASIL, 2011).  

A unidade deve ofertar o PAEFI – o Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado à Família, e pode também ofertar outros serviços de abordagem 

social para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias (SEDS, 2015). É um 

serviço destinado às famílias e pessoas em situação de risco social. 

Nos CREAS, as pessoas são orientadas gratuitamente, com relação ao 

acesso a benefícios e programas da Assistência Social e também recebem apoio e 

informações para defesa de direitos. São atendidas pelo CREAS pessoas que 

tenham sofrido algum tipo de assédio, de discriminação, de abuso, de violência ou 

que demandem cuidados em razão da idade ou deficiência (MINISTÉRIO DA 

CIDADANIA 2021). 

De acordo com o site do Governo Federal, o CREAS é um serviço do 

Ministério da Cidadania, e idosos com idade igual ou superior a 60 anos têm 

prioridade (BRASIL, 2020). 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, os procedimentos metodológicos utilizados na realização 

desta pesquisa são descritos. São apresentadas as características deste estudo 

quanto à abordagem, os tipos de dados utilizados, seus fins, seus meios, suas 

técnicas de coleta de dados e seus sujeitos. 

Este estudo teve abordagem qualitativa, pois a pesquisa qualitativa se 

preocupa com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 

organização e não de representatividade numérica, como a pesquisa quantitativa 

(GIL, 1991).  

Ao fazer um levantamento das alterações nas características da população 

brasileira e uma exposição das políticas públicas destinadas aos idosos na RMSP, 

esta pesquisa teve nível de aprofundamento descritivo, uma vez que descreveu 

fatos ou fenômenos de determinada população ou amostra (GERHARDT E 

SILVEIRA, 2009). 

Foram utilizados como meios técnicos de investigação, pesquisas 

documentais e coleta de dados online de fontes secundárias, disponibilizados nos 

sites das Prefeituras e órgãos públicos. Essa pesquisa se classifica como 

documental, pois recorreu a fontes diversificadas como tabelas, relatórios, 

documentos oficiais, entre outros (FONSECA, 2002). 

Com informações do IBGE e da Fundação SEADE, foram tabelados os 

municípios e ordenados de acordo com sua população e percentual de população 

idosa, iniciando as buscas no site da Prefeitura de Itapevi, menor percentual de 

idosos da RMSP, e finalizando no site da Prefeitura de São Caetano do Sul, maior 

percentual de idosos da RMSP. Foi escolhido o ano de 2017 para fins de uso dos 

dados, já que é a data mais recente com dados disponibilizados pelo IBGE. 

Foram coletados, inicialmente, os dados da população total e por faixa etária, 

sendo a população com idade igual ou superior a 60 anos considerada como idosa.  

Ordenando os municípios por percentual de idosos, foi realizada sua 

classificação em quatro grupos para coleta e análise de dados. O primeiro composto 

por dez cidades que possuem percentual de população idosa de 8% a 10%. São 
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elas Itapevi, Itaquaquecetuba, Cajamar, Pirapora do Bom Jesus, Francisco Morato, 

Jandira, Itapecerica da Serra, Ferraz de Vasconcelos, Embu das Artes e Barueri.  

O segundo grupo, e maior grupo, é composto por catorze cidades que 

possuem um percentual de idosos de 10% a 12%, sendo elas: Franco da Rocha, 

Taboão da Serra, Cotia, Diadema, Rio Grande da Serra, Santana de Parnaíba, 

Caieiras, Guarulhos, Arujá, Vargem Grande Paulista, Mauá, Carapicuíba, Suzano e 

Poá.  

As cidades de Embu-Guaçu, Mairiporã, Osasco, Juquitiba, São Lourenço da 

Serra, Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim, Guararema, São Bernardo do Campo, Santa 

Isabel e Salesópolis. Compõem o terceiro grupo (total de 11 cidades) e possuem 

percentual de idosos entre 12% e 14%.  

Já o último grupo é composto por apenas quatro cidades, porém abriga a 

maior concentração de idosos da RMSP, com percentuais entre 14% e 21%, são 

elas: São Paulo, Ribeirão Pires, Santo André e São Caetano do Sul. 

Foram feitas buscas nos sites das Prefeituras de cada município e coletadas 

as informações sobre as atividades promovidas nestes domínios, por meio de 

acesso direto a links e buscas de palavras-chave e siglas como “idoso”, 

“terceira+idade”, “conselho+municipal+idoso”, “vacinação”, “melhor+idade”, 

“centro+dia+idoso”, “CRAS”, “CREAS”, “BPC”, entre outras. 

As políticas, projetos e ações encontradas nos sites foram classificadas em 9 

categorias, baseadas nas secretarias e pautas já existentes e administradas pelos 

poderes públicos municipais, à critério da autora deste trabalho, de acordo com a 

similaridade e finalidade dessas ações.  
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4. RESULTADOS 

 

Neste capítulo, passa-se a apresentação dos dados coletados, nos sites das 

prefeituras, e sua análise. 

4.1. A RMSP E AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IDOSOS 

A Região Metropolitana de São Paulo é o principal conglomerado urbano da 

América Latina, é o principal centro econômico do país, abrigando a Bolsa de 

Valores e importantes complexos industriais e comerciais nos municípios de São 

Paulo, ABC, Guarulhos e Osasco. 

Segundo dados da Fundação Seade e IBGE de 2017, a população total da 

região é estimada em 21 milhões de pessoas, o equivalente a aproximadamente 

48% do total estadual e um PIB calculado em R$ 1,140 trilhão, pouco mais da 

metade do total gerado pelo Estado de São Paulo. A RMSP foi criada em 1973 e 

reorganizada em 6 sub-regiões, em 2011 pela Lei 1.139. O município de São Paulo 

integra todas as sub-regiões. 

Figura 1– Mapa da RMSP por regiões segundo a Lei 1.1139/SP 

Fonte: Emplasa, 2019. 
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Para iniciar a coleta de dados sobre as políticas públicas nos municípios da 

RMSP, foram coletados os dados da população total e por faixa etária, sendo 

considerada como idosa, a população com idade igual ou superior a 60 anos.  

A primeira tabela evidencia os municípios organizados por população total, e 

contém também sua produção econômica, uma vez que é esperado que quanto 

maior o PIB de um município, maior seja sua arrecadação de impostos e, portanto, 

seja possível um maior investimento em políticas públicas em geral. Sendo assim, é 

importante quantificar a população idosa de cada município, para que se justifique o 

investimento em políticas públicas direcionadas especificamente para os idosos, 

objeto desse estudo. 

Tabela 1 - População idosa dos Municípios da RMSP (população total em ordem crescente) 

  

Município Região 
Produto 

Interno Bruto 
(R$ 1.000) 

Total de 
Idosos 
(1.000) 

População 
Total (1.000) 

1 São Paulo Centro 699.288.352 1.676.101 11.696.088 

2 Guarulhos Leste 55.743.650 140.991 1.313.169 

3 
São Bernardo do 
Campo 

Sudeste 44.680.389 107.313 799.645 

4 Santo André Sudeste 27.470.680 112.478 688.899 

5 Osasco Oeste 77.910.496 83.266 676.149 

6 Mauá Sudeste 16.286.409 49.677 447.911 

7 Mogi das Cruzes Leste 14.470.623 53.334 419.486 

8 Diadema Sudeste 13.412.703 41.630 399.510 

9 Carapicuíba Oeste 5.494.357 44.050 387.735 

10 Itaquaquecetuba Leste 6.932.298 31.027 355.502 

11 Suzano Leste 10.761.082 32.202 282.428 

12 Taboão da Serra Sudoeste 8.843.886 28.002 272.130 

13 Embu das Artes Sudoeste 11.713.049 25.128 261.836 

14 Barueri Oeste 47.553.589 25.100 257.525 

15 Cotia Oeste 11.573.369 24.067 233.703 

16 Itapevi Oeste 11.597.557 19.352 226.211 

17 Ferraz de Vasconcelos Leste 2.989.860 17.780 185.584 

18 Francisco Morato Norte 1.464.628 15.608 168.120 

19 Itapecerica da Serra Sudoeste 3.281.942 15.624 164.559 

20 São Caetano do Sul Sudeste 13.106.959 32.672 150.860 

21 Franco da Rocha Norte 3.029.794 14.741 146.129 

continua 
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continuação 

  

Município Região 
Produto 

Interno Bruto 
(R$ 1.000) 

Total de 
Idosos 
(1.000) 

População 
Total (1.000) 

22 
Santana de 
Parnaíba 

Oeste 8.583.623 13.628 129.502 

23 Jandira Oeste 4.028.508 11.049 119.011 

24 Ribeirão Pires Sudeste 3.046.465 17.105 117.395 

25 Poá Leste 4.216.622 13.182 112.820 

26 Caieiras Norte 3.289.605 10.207 96.368 

27 Mairiporã Norte 1.716.735 11.390 93.418 

28 Arujá Leste 5.311.877 9.181 85.286 

29 Cajamar Norte 15.003.191 6.473 73.588 

30 Embu-Guaçu Sudoeste 1.043.490 7.998 66.470 

31 Santa Isabel Leste 1.353.632 7.218 53.748 

32 
Vargem Grande 
Paulista 

Sudoeste 1.805.301 5.482 49.842 

33 Rio Grande da Serra Sudeste 610.938 5.014 48.076 

34 Biritiba Mirim Leste 704.607 4.040 31.195 

35 Juquitiba Sudoeste 485.671 3.717 29.862 

36 Guararema Leste 960.960 3.783 28.330 

37 
Pirapora do Bom 
Jesus 

Oeste 396.159 1.624 17.865 

38 Salesópolis Leste 200.622 2.298 16.468 

39 
São Lourenço da 
Serra 

Sudoeste 206.752 1.901 15.082 

TOTAL     1.140.570.430 2.725.433 20.717.505 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da FSEADE e IBGE, 2017. 

Na tabela a seguir, foram classificados os municípios por porcentagem de 

idosos, em ordem crescente: 

Tabela 2 - População idosa dos municípios da RMSP (percentual em ordem crescente) 

  

Município 

 

Região 

Produto 
Interno 

Bruto (R$ 
1.000) 

Total de 
Idosos 
(1.000) 

População 
de Idosos 

(1.000) 

Idosos/ 
Pop. 

Total (%) 

1 Itapevi  Oeste 11.597.557 19.352 226.211 8,55% 

2 Itaquaquecetuba  Leste 6.932.298 31.027 355.502 8,73% 

3 Cajamar  Norte 15.003.191 6.473 73.588 8,80% 

 

continua 
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Município Região 

Produto 
Interno 

Bruto (R$ 
1.000) 

Total de 
Idosos 
(1.000) 

Populaçã
o total 
(1.000) 

Idosos/Pop
. Total (%) 

4 
Pirapora do Bom 
Jesus 

Oeste 396.159 1.624 17.865 9,09% 

5 
Francisco 
Morato 

Norte 1.464.628 15.608 168.120 9,28% 

6 Jandira Oeste 4.028.508 11.049 119.011 9,28% 

7 
Itapecerica da 
Serra 

Sudoeste 3.281.942 15.624 164.559 9,49% 

8 
Ferraz de 
Vasconcelos 

Leste 2.989.860 17.780 185.584 9,58% 

9 Embu das Artes Sudoeste 11.713.049 25.128 261.836 9,60% 

10 Barueri Oeste 47.553.589 25.100 257.525 9,75% 

11 
Franco da 
Rocha 

Norte 3.029.794 14.741 146.129 10,09% 

12 Taboão da Serra Sudoeste 8.843.886 28.002 272.130 10,29% 

13 Cotia Oeste 11.573.369 24.067 233.703 10,30% 

14 Diadema Sudeste 13.412.703 41.630 399.510 10,42% 

15 
Rio Grande da 
Serra 

Sudeste 610.938 5.014 48.076 10,43% 

16 
Santana de 
Parnaíba 

Oeste 8.583.623 13.628 129.502 10,52% 

17 Caieiras Norte 3.289.605 10.207 96.368 10,59% 

18 Guarulhos Leste 55.743.650 140.991 1.313.169 10,74% 

19 Arujá Leste 5.311.877 9.181 85.286 10,76% 

20 
Vargem Grande 
Paulista 

Sudoeste 1.805.301 5.482 49.842 11,00% 

21 Mauá Sudeste 16.286.409 49.677 447.911 11,09% 

22 Carapicuíba Oeste 5.494.357 44.050 387.735 11,36% 

23 Suzano Leste 10.761.082 32.202 282.428 11,40% 

24 Poá Leste 4.216.622 13.182 112.820 11,68% 

25 Embu-Guaçu Sudoeste 1.043.490 7.998 66.470 12,03% 

26 Mairiporã Norte 1.716.735 11.390 93.418 12,19% 

27 Osasco Oeste 77.910.496 83.266 676.149 12,31% 

28 Juquitiba Sudoeste 485.671 3.717 29.862 12,45% 

29 
São Lourenço da 
Serra 

Sudoeste 206.752 1.901 15.082 12,60% 

30 Mogi das Cruzes Leste 14.470.623 53.334 419.486 12,71% 

31 Biritiba Mirim Leste 704.607 4.040 31.195 12,95% 

32 Guararema Leste 960.960 3.783 28.330 13,35% 

33 
São Bernardo do 
Campo 

Sudeste 44.680.389 107.313 799.645 13,42% 

continua 
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continuação 

  

Município Região 
Produto 

Interno Bruto 
(R$ 1.000) 

Total de 
Idosos (a 

partir 
dos 60 
anos) 

População 
de Idosos 

Idosos/Pop. 
Total (%) 

34 Santa Isabel Leste 1.353.632 7.218 53.748 13,43% 

35 Salesópolis Leste 200.622 2.298 16.468 13,95% 

36 São Paulo Centro 699.288.352 1.676.101 11.696.088 14,33% 

37 Ribeirão Pires Sudeste 3.046.465 17.105 117.395 14,57% 

38 Santo André Sudeste 27.470.680 112.478 688.899 16,33% 

39 
São Caetano do 
Sul 

Sudeste 13.106.959 32.672 150.860 21,66% 

TOTAL     1.140.570.430 2.725.433 20.717.505   

Fonte: Elaborado pela autora com dados da FSEADE e IBGE, 2017. 

 

4.2. GRUPO A: CIDADES DA RMSP COM PERCENTUAL DE 

POPULAÇÃO IDOSA ENTRE 8 E 10%  

Conforme explanado nos procedimentos metodológicos, neste estudo, as 39 

cidades da RMSP foram divididas em quatro grandes grupos. Os dados coletados 

são apresentados a seguir. 

4.2.1 ITAPEVI 

Itapevi é a cidade com o menor porcentual de idosos de toda a RMSP. No site 

da Prefeitura, não existe uma seção especifica voltada ao idoso no site. A cidade 

possui um Conselho Municipal do Idoso e evidencia a preocupação com as questões 

de envelhecimento, pois promove Conferências Municipais do Idoso, com a 

finalidade de debater as políticas públicas para essa faixa da população. A última, 

segundo consta do site da Prefeitura, foi a terceira realizada pelo munícipio em 

março de 2019 na Câmara de Itapevi, e foi promovida pelo Conselho Municipal do 

Idoso da cidade em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Cidadania.  

A cidade também conta com o Programa Viva Maturidade, lançado em 2019, 

que visa expandir as atividades que estimulam a autonomia, autoestima e bem estar 

do idoso, por meio das oficinas oferecidas no Centro de Convivência do Idoso (CCI) 

da cidade. O programa aumentou o número de vagas de 300 para 764 e ampliou de 
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9 para 17 o número de oficinas oferecidas. Entre as atividades oferecidas, estão 

atividades de ginástica, danças, coral, bordado em renda, pintura, jogos de mesa, 

gestão de saberes (alfabetização), informática, karatê adaptado, capoterapia (prática 

que associa o lúdico da capoeira com movimentos de dança e alongamento), 

artesanato, tricô e crochê, marketing pessoal, customização de roupas, yoga e 

gastronomia. Esse programa foi criado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e 

cidadania em parceria com ONG e empresas. O CCI ainda promove a participação 

dos idosos em Jogos Esportivos e passeios com os idosos. As atividades do CCI 

são voltadas para idosos com idade igual ou superior a 60 anos, que se encontram 

em situação de vulnerabilidade e isolamento social. Parte dos recursos do programa 

vêm do Fundo Municipal do Idoso, que recebe doações das empresas 

colaboradoras do Programa. 

O CCI é a única unidade especialmente voltada aos idosos em Itapevi, foi 

reformado em 2019, e ampliou em cerca de 30% os atendimentos aos idosos.  

Durante a pandemia do coronavírus, no ano de 2020, continuou os atendimentos 

remotamente, com a realização de atividades online como o Clube de Leitura, por 

exemplo. Também são ofertadas assistência ao munícipe idoso nos CRAS (Centro 

de Referência de Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência de 

Especializado de Assistência Social) da cidade. Segundo o site da Prefeitura, a 

cidade possui quatro CRAS e um CREAS, lembrando que o CREAS é voltado para 

pessoas em risco pessoal ou social, por violência, negligência, abandono ou 

discriminação. Na cidade, as questões voltadas ao idoso estão sob responsabilidade 

da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.  

Recentemente, no ano de 2018 foi criada a comissão de organização do 

conselho, conforme prevê a Lei 1373/1997, que regulamenta a criação dos CMI’s. A 

comissão é responsável por organizar o processo de escolha dos representantes e 

por providenciar as condições necessárias para a instalação e funcionamento do 

Conselho.  

A cidade promove também no site da Prefeitura, a campanha de vacinação 

contra a Influenza, conforme determinação do Ministério da Saúde. 

4.2.2 ITAQUAQUECETUBA 
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A cidade de Itaquaquecetuba possui maior volume de informações no site da 

prefeitura relacionadas a ações e notícias para os idosos. Os assuntos voltados para 

os idosos estão concentrados na seção da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

a primeira informação que se encontra, é uma orientação para atendimento remoto 

dos idosos durante a pandemia. 

A cidade criou em agosto no ano de 2020, o “Alô Melhor Idade” para que por 

meio do aplicativo de comunicação Whatsapp, o Centro de Convivência da Melhor 

Idade de Itaquaquecetuba (CCMII) orientasse os idosos na realização de atividades 

físicas, terapêuticas, informações de saúde e de assistência social à distância. As 

atividades são enviadas diariamente e disponibilizadas também na rede social 

Facebook. Antes da organização do programa, no início da pandemia, os idosos 

recebiam das equipes do CRAS, telefonemas semanais e o envio de atividades para 

que não houvesse a perda do vínculo com a unidade. 

A cidade possui um Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMII), 

localizado, no Centro Esportivo da cidade. O CCMII em parceria com uma 

Associação, oferece diversas atividades de convívio e promoção do bem-estar do 

munícipe com 60 anos ou mais, como musculação, ginástica, pilates, alongamento e 

dança, expressão corporal, dança de salão, coreografia e aulas de artesanato, além 

de serviços de manicure, pedicure, cabeleireiro, apoio médico, entre outros. O 

espaço é administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e foi 

inaugurado em 2018. A oficialização do equipamento na cidade gerou a expansão 

das atividades ofertadas aos idosos e possibilitou a obtenção de recursos dos 

governos Federal e Estadual. O centro tem capacidade de atendimento para mais de 

mil pessoas, segundo a Prefeitura. 

Outra iniciativa importante para conscientização sobre o envelhecimento, 

também promovida pelo CCMII em parceria com o grupo Ecovias, foi a 

conscientização sobre o envelhecimento nas escolas municipais, por meio 

integração das crianças e idosos em atividades conjuntas, como a ginástica. 

A cidade possui um CMI e em 2019, o Conselho realizou a II Conferência 

Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, na qual foram debatidas as necessidades 

dessas pessoas e como a administração deve contribuir para sua qualidade de vida.  
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A Prefeitura também presta orientações de Assistência Social aos idosos 

como a necessidade de inclusão no Cadastro Único para obtenção do BPC, o 

Benefício de Prestação Continuada, que assegura o direito de um salário mínimo à 

pessoa idosa com 65 anos ou mais em estado de vulnerabilidade social e à pessoa 

com deficiência de qualquer idade, ainda que não tenha ocorrido contribuição para a 

Previdência Social. 

Ações de Saúde também são promovidas no site, como campanhas de 

conscientização e prevenção sobre a Diabetes (inclusive com a oferta de testes 

rápidos aos idosos), campanhas de vacinação, mutirões e até a confecção e 

distribuição de 3.500 máscaras, no início da pandemia, com recursos do Fundo 

Social de Itaquaquecetuba, devido ao fato que são considerados grupo de risco de 

contágio da COVID 19. 

Os idosos de Itaquaquecetuba também são ativos na participação de Jogos 

Esportivos, como os Jogos Regionais do Idoso (JORI), competição criada na década 

de 90 e organizada pelo Governo do Estado. No ano de 2019, a cidade enviou uma 

delegação de 79 idosos para os jogos. 

Os CRAS e CREAS da cidade também desenvolvem ações com foco no 

idoso de Itaquaquecetuba, como passeios, campanhas de prevenção à violência 

contra o idoso, com distribuição de material informativo, vídeos, jogos educativos e 

rodas de conversas, explicando ainda o que é a violação de direitos. A cidade possui 

cinco CRAS e um CREAS.  

4.2.3 CAJAMAR 

No site da Prefeitura de Cajamar, o primeiro resultado coletado é de um 

importante programa na área da saúde, chamado “Saúde em Casa”, que consiste no 

envio de uma equipe de profissionais como médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, 

fisioterapeutas e nutricionistas (de acordo com a necessidade), na casa de pacientes 

acamados, em especial, dos idosos. As visitas domiciliares acontecem após análise 

clínica do paciente e pode incluir a vacinação para pessoas com mais de 60 anos e 

orientação ao cuidador para cuidados pessoais diários, como trocas de curativos, 

limpeza de sondas e coletas de exames laboratoriais através da solicitação médica. 

Inclusive, na campanha de vacinação contra a Influenza de 2020, as imunizações 



38 
 

 
 

 

puderam ser agendadas via telefone, para que ocorressem na própria residência dos 

idosos. 

A cidade possui o Núcleo do Idoso de Cajamar (NIC), vinculado à Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social, que além das atividades de convívio social, 

como aulas de ginástica, dança, yoga, hidroginástica, música, entre outras, também 

mantém uma equipe multidisciplinar que acompanha os idosos em tempo integral 

nas atividades internas ou em domicílio, também prestando atendimento psicológico 

e fisioterápico. O NIC também cuida da equipe de atletas da terceira idade do 

município que participa de competições e torneios na região, entre eles o JORI. O 

NIC atende mais de 1.200 idosos. Na unidade, também são promovidas ações 

importantes como às de prevenção ao câncer de mama. 

Durante a pandemia, a Prefeitura, em parceria com uma ONG, continuou as 

atividades oferecidas aos idosos, como exercícios físicos, cursos, atividades de 

entretenimento e acolhimento de maneira remota.  

A cidade conta com dois NIC, quatro CRAS e um CREAS, onde são 

desenvolvidos os atendimentos presencialmente. Além disso, nos infocentros do 

Acessa SP, a cidade também promove a inclusão digital dos idosos. 

Outra informação importante é a construção do Centro Dia do Idoso. A atual 

administração do município retomou em meio a pandemia (junho de 2020), a obra 

que estava inacabada. O CDI é um órgão que atenderá idosos, com idade acima de 

60 anos, em situação de vulnerabilidade social, cujas famílias não conseguem 

prover os cuidados com o idoso ou a contratação de um cuidador, durante o 

expediente de trabalho. Assim, o idoso permanece no CDI durante o dia e retorna 

para casa ao final da tarde, mantendo seus vínculos sociais e familiares. 

A discussão de políticas públicas para os idosos por parte das autoridades do 

município ocorreu pela primeira vez em uma conferência especialmente voltada ao 

tema, em 2019, com o objetivo de sensibilizar as instituições, a sociedade e os 

próprios idosos sobre a importância de sua participação ativa no meio social. 

Anteriormente, as discussões aconteciam nas Conferências Municipais de 

Assistência Social, em meio a outras pautas. 
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O Fundo Municipal do Idoso da cidade recebeu R$ 400 mil de doações de 

empresas em 2018. A então gestão do município, por meio de ações de 

fortalecimento do CMI na apresentação de projetos ao setor privado, arrecadou os 

recursos que teriam como destino a aplicação em políticas públicas voltadas ao 

idoso, no âmbito da proteção social de alta complexidade. 

Um passo muito relevante do município foi a instituição, em 2005, da Política 

Municipal do Idoso, criando também seu CMI, responsável pela fiscalização e 

acompanhamento dessa política. Ela dispõe sobre importantes ações nas áreas de 

família e bem-estar, direitos humanos e justiça, saúde, educação, cultura, habitação, 

esporte, turismo, lazer e transportes. 

4.2.4 FRANCISCO MORATO 

A cidade de Francisco Morato dispõe de menor quantidade de informações 

em comparação aos municípios anteriores. A prefeitura não disponibiliza no site, 

seção especial de assuntos voltados aos idosos ou para a Secretaria de Assistência 

e Desenvolvimento Social. 

No ano de 2015, foi instituída a Política Municipal do Idoso do Município 

que estimula a criação de políticas públicas para a integração, bem-estar e 

assistência a essa faixa da população e garantiu importantes direitos aos munícipes 

idosos como programas educacionais, habitacionais, de assistência, vacinação, e 

atendimento médico, além de algumas isenções e gratuidades, como por exemplo a 

gratuidade do transporte público na cidade e descontos de no mínimo 50% em 

cinemas, teatros, museus, circos, parques e demais centros de lazer. Embora a PMI 

trate em seu texto de idosos com 60 anos ou mais, as gratuidades e isenções são 

garantidas para maiores de 65 anos. 

O município promove ações de conscientização como a Semana do Idoso, 

em que foram prestados esclarecimentos sobre os direitos dos idosos, informações 

sobre o Cadastro Único para acesso a serviços de assistência, uso do disque 100 

para denúncias de violência e a conscientização sobre as doenças sexualmente 

transmissíveis, incluindo a distribuição de preservativos e lubrificantes.  

A cidade possui cinco CRAS, um CREAS e não foram encontradas no site 

informações sobre equipamentos especializados no atendimento aos idosos. Em 
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2019, os CRAS promoveram pré-conferências do Conselho Municipal do Idoso em 

preparação à Conferência Municipal do Idoso, sendo discutidos temas centrais, 

como a violência, mobilidade, acessibilidade, saúde e outros. 

Em 2019, foi realizada a 1ª Conferência da Pessoa Idosa na cidade, por meio 

de uma parceria entre o Conselho Municipal do Idoso e o da Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social, para discussão da importância das políticas 

públicas frente ao envelhecimento da população. 

A cidade também oferece o curso de formação de Cuidadores de Idosos 

gratuitamente no Centro de Integração da Cidadania. Esse curso é realizado por 

uma parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 

o Instituto Paula Souza e a Secretaria Estadual de Justiça e, em 2019, formou 88 

cuidadores. 

Francisco Morato possui também o Serviço de Convivência do Fundo Social, 

por meio do qual se oferecem as oficinas de convívio social e integração do idoso 

como aulas de expressão corporal, crochê, canto e violão. A cidade tem dois 

importantes grupos que oferecem atividades aos idosos intitulados “Alegria de Viver” 

e “Sou Mais Feliz”, pelos quais os idosos da cidade também participam de 

competições esportivas e oficinas. 

4.2.5 ITAPECERICA DA SERRA 

A cidade de Itapecerica da Serra não possui em seu site uma seção ou 

página voltada aos serviços para idosos. O site possui informações bem sucintas de 

como obter o cartão de idosos para vagas de estacionamento, carteira de transporte 

gratuito para idosos com mais de 60 anos e o serviço de carro ambulatório que leva 

os pacientes com consultas agendadas na cidade de São Paulo.  

A cidade possui um Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, porém não 

foram encontradas, no site da Prefeitura, informações sobre as atividades 

promovidas pelo conselho. 

O munícipio possui quatro CRAS e um CREAS que proveem o Serviço de 

Convivências e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e serviços de assistência e 

proteção da pessoa idosa. No SCFV são oferecidas diversas oficinas, como as de 
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pintura, canto, ginásticas, artesanato e também promove passeios diversos. Essas 

atividades são oferecidas também em outras seis instituições, por meio da 

celebração de Termo de Colaboração entre as Organizações da Sociedade Civil 

(OSC) e a administração pública municipal. 

Segundo o Plano Municipal de Assistência Social, de agosto de 2020, 

publicado no site da Prefeitura, desenvolvido pela Secretaria Municipal do 

Desenvolvimento Social e Relações do Trabalho, 81% dos atendimentos nos CRAS 

para acesso aos serviços de Convivência é de pessoas idosas. É importante lembrar 

que os CRAS também oferecem atendimentos e serviços para as demais faixas 

etárias. Já nas OSC’s esses atendimentos se resumem a 9% do total. 

É também oferecido pela prefeitura, conforme consta no plano, o Serviço de 

Proteção Social Básica no domicílio para pessoas idosas e para portadores de 

deficiência que tem por finalidade a prevenção de ações que possam provocar o 

rompimento de vínculos familiares e sociais dos usuários. Segundo o documento, o 

serviço ainda não está totalmente sistematizado no município.  

Neste mesmo plano, a Secretaria informou que dos beneficiários do BPC, no 

mês de abril de 2020, 62% correspondiam a pessoas idosas.  

A cidade conta com o Serviço de Proteção Especial para Pessoas com 

Deficiência, Idosas e suas Famílias que prevê o atendimento especializado a 

famílias com pessoas com deficiência e idosos com algum grau de dependência, 

que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos que agravam a 

dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia. O serviço tem a 

finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas participantes e conta com equipe específica e habilitada para a 

prestação de serviços especializados a pessoas em situação de dependência que 

requeiram cuidados permanentes ou temporários. A cidade também divulgou no 

documento que 17% dos munícipes idosos foram vítimas de negligência e abandono 

e 3% sofreram violência intrafamiliar.  

Itapecerica da Serra conta também com o Serviço de Acolhimento 

Institucional previsto para abrigar idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, 

independentes ou com diversos graus de dependência. O acolhimento deve ser 
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provisório ou de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de 

autossustento e convívio com os familiares.  

O serviço 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. O 

serviço possui capacidade de atendimento para 10 idosos e é oferecido nas ILPI’s 

(Instituição de Longa Permanência) privadas, por meio da administração pública.  

4.2.6 FERRAZ DE VASCONCELOS 

O site da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos não possui seção específica 

voltada para os idosos e assuntos de assistência social. Também não há 

mecanismo de busca no site, sendo necessário o uso do buscador Google para 

encontrar as informações apresentadas a seguir, dentro do site. 

A cidade promoveu, no ano de 2019, a II Conferência Municipal de Idoso com 

três principais objetivos, verificar as políticas públicas setoriais, debater os desafios 

e decidir prioridades e propor melhorias para a consolidação e ampliação das 

políticas públicas em prol do envelhecimento com dignidade no município. 

O município tem formado o Conselho Municipal do Idoso e no site constam 

documentos referentes ao organismo, sem mais detalhes de atividades promovidas 

por ele. 

O Centro de Convivência do Idoso (CCI) da cidade, em anos anteriores a 

2017, atendia em média 40 idosos por dia, com serviços como a atendimento 

psicológico, atividades físicas, oficinas culturais e palestras. O CCI teve seu 

funcionamento interrompido em 2016, e só retomou as atividades em 2018 com o 

recebimento de uma verba de R$ 250 mil para reforma e ampliação. Enquanto isso 

os CRAS, que também oferecem atividades similares, absorveram a demanda e no 

primeiro semestre de 2017, foram atendidos cerca de 400 idosos nos centros. A 

cidade conta com quatro CRAS e um CREAS. 

Em virtude da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Ferraz de 

Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu a campanha de 

a vacinação contra a gripe para idoso com mais de 60 anos em sistema de drive-
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thru, pelo qual este público pôde receber a dose contra a Influenza sem precisar sair 

do carro. 

A Secretaria de Saúde da cidade promoveu o Evento “Agita Idoso” em 2019, 

com o objetivo de promover a saúde, principalmente, por meio da atividade física. 

No evento, ocorreram atividades de dança terapia, aferição de pressão, avaliação 

bucal e beiseibol. Todos os idosos participantes já eram de alguma forma 

acompanhados nas unidades de saúde do município, pelo Conselho Municipal do 

Idoso ou outras instituições que trabalham com este público. 

4.2.7 EMBU DAS ARTES 

A Prefeitura de Embu das Artes, também não possui área específica para os 

idosos no site, e não há um mecanismo de busca interno. A pesquisa por palavras-

chave leva a página do buscador Google. A cidade possui área especial no site 

destinada aos idosos. 

A cidade de Embu das Artes possui o “Programa Mais Atividade”, instituído 

pela Lei Nº 3.080 de 16 de maio de 2019 como política pública permanente do 

município, gerido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O programa 

promove a qualidade de vida e bem estar psicossocial do idoso por meio de 

atividades física e cognitivas diversas, como atividades culturais, esportivas, sociais 

e terapêuticas. Também é previsto no programa a participação de voluntários e 

acordos, parcerias e convênios, com entidades públicas e privadas. 

A cidade possui um Conselho Municipal do Idoso que dentre suas atribuições 

promove Conferências e eventos, como a Semana do Idoso para discussão das 

políticas públicas, prevenção à violência contra o idoso e disseminação da temática 

do envelhecimento na sociedade civil e administração. Em 2017, o município 

possuía onze Instituições de Longa Permanência (ILPI), importante órgão que 

caracteriza proteção social de alta complexidade, vinte e cinco núcleos do Centro de 

Convivência do Idoso (CCI) responsáveis por promover uma série de atividades 

como as previstas no “Programa Mais Atividade” anteriormente citado. Os idosos de 

Embu também praticam atividades esportivas com a participação em jogos regionais 

como o JORI. A cidade possui nove unidades do CRAS e uma do CREAS que 

também prestam serviços aos munícipes idosos. 
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Destaca-se também uma ação na área da educação: a Universidade Aberta 

para a Terceira Idade (UATI) em parceria com a UNIFESP. A UATI oferece um curso 

de extensão, que inclui atividades físicas e cognitivas, voltado para as pessoas com 

mais de 60 anos e pessoas que trabalhem com este público.  

4.2.8 BARUERI 

A prefeitura da cidade de Barueri tem um site bastante seccionado e logo na 

seção de Assistência Social e Familiar há uma página voltada ao idoso e à pessoa 

com deficiência, porém a principal informação apresentada nessa página é bem 

sucinta e conta com orientações relativas à obtenção do BPC.  

Nesta mesma seção do site, constam informações sobre os atendimentos nos 

CRAS e CREAS (Barueri conta com seis CRAS e um CREAS) e também com 

informações sobre o Parque da Maturidade no qual ocorrem diversas atividades 

direcionadas à pessoa idosa. 

O parque que é coordenado pela Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social, oferece atividades culturais, esportivas, sociais e serviços 

de saúde com equipe médica e assistência social, inclusive com visitas domiciliares. 

O parque tem mais de 4.000 usuários cadastrados. 

A cidade realiza seu próprio torneio de competições esportivas para idosos, o 

Jogos Intermunicipais Adaptados à Terceira Idade de Barueri - JIATIBA. Participam 

vinte e um municípios na disputa de doze modalidades diferentes. Barueri também 

participa do JORI. 

Barueri também promove conferências, palestras e atividades de 

conscientização sobre o envelhecimento e combate à violência contra os idosos. O 

município promoveu também as tradicionais campanhas de vacinação, inclusive na 

modalidade drive-thru. Durante a pandemia do novo coronavírus, foi criado um 

telefone especial de atendimento para pessoas com 65 anos ou mais no Ambulatório 

de Especialidades. Só no mês de junho de 2020 foram realizados 300 

agendamentos para atendimento remoto pela equipe de profissionais, dentre eles 

médicos, psicólogos e nutricionistas. 

4.2.9 PIRAPORA DO BOM JESUS E JANDIRA 
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Nos sites das prefeituras das cidades de Pirapora do Bom Jesus e Jandira 

não foram encontradas informações sobre as políticas e atividades direcionadas aos 

idosos. 

4.3. GRUPO B: CIDADES DA RMSP COM PERCENTUAL DE 

POPULAÇÃO IDOSA ENTRE 10 E 12% 

 

4.3.1 FRANCO DA ROCHA 

A cidade de Franco da Rocha não possui em seu site, uma área específica 

para idosos. Para encontrar informações é necessário fazer a busca por palavras-

chave. Somos redirecionados à uma página do buscador Google dentro do site da 

prefeitura que mostra poucos resultados e ainda mostra anunciantes como primeiros 

resultados. 

Dentre as poucas informações fornecidas pelo site, a cidade conta com um 

Centro Dia do Idoso, inaugurado em 2016. Este equipamento é importante, pois 

proporciona um ambiente de acolhimento e convivência aos idoso, cujas famílias 

não consigam prover os cuidados durante o dia ou parte dele. O público-alvo do 

equipamento são idosos com idade igual ou superior aos 60 anos, em situação de 

vulnerabilidade ou risco social sem grandes comprometimentos cognitivos. O CDI 

conta com equipe técnica multidisciplinar, como professores, psicólogos, médicos, 

cuidadores, merendeiras, entre outros. A construção do espaço é fruto de uma 

parceria com o Governo Federal e oferece diversas atividades cognitivas e físicas, 

inclusive a alfabetização. 

Franco da Rocha também promove palestras, conferências e reuniões para a 

discussão do tema do envelhecimento. Dentre elas, foi realizada em 2016 uma 

reunião para apresentação do Plano de Ação do Conselho Municipal dos Direitos do 

Idoso. Na notícia divulgada no site da Prefeitura com relação à esta reunião, a única 

informação efetiva sobre o plano de ação, foi a exposição de algumas metas a 

serem desenvolvidas ao longo daquela gestão que eram: o estímulo à realização 

das atividades de convívio entre gerações, a promoção de oficinas de tecnologia e 

um maior diálogo com as empresas de transporte em relação ao atendimento 

adequado ao idoso.  
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Em 2013, foi criado nos CRAS da cidade, o Clube dos Idosos, que oferece 

aos participantes atividades físicas, de coral, artesanato e culinária. O Clube tem a 

finalidade de promover essas atividades fortalecendo vínculos e estimulando a 

convivência. Para participar é necessária a inscrição no CadÚnico e os beneficiários 

do BPC e Bolsa Família são prioritários. A cidade conta com quatro CRAS e um 

CREAS. 

Durante a pandemia do novo coronavírus, a prefeitura, por meio da Secretaria 

de Assistência Social desempenhou atividades educativas e distribuiu alimentação 

aos idosos atendidos pelo CDI, mesmo com as atividades suspensas. Os idosos 

foram visitados por equipes treinadas e munidas dos equipamentos de segurança 

necessários, e receberam materiais para execução de exercícios, atividades 

artísticas e alimentação. 

A cidade também promove a campanha de vacinação par os idosos e em 

especial neste ano, por conta da pandemia, foi oferecida a vacinação na modalidade 

drive-thru e com horário estendido. 

Anteriormente à pandemia, a Secretaria da Saúde, promoveu por meio das 

UBS’s vagas em aulas de pilates e hidroginástica para idosos e outros grupos, como 

cardiopatas, pessoas com doenças crônicas, entre outros. Outra ação na área da 

saúde foi a implantação da Caderneta de Saúde do Idoso. O documento traz todos 

os dados do usuário que facilitem o atendimento do idoso em qualquer equipamento 

público de saúde, como medicação utilizada e histórico de doenças. 

Os idosos de Franco da Rocha também participam das atividades esportivas 

intermunicipais como o JORI e o Quadrangular da Terceira Idade. 

4.3.2 TABOÃO DA SERRA 

A cidade de Taboão da Serra também não possui área especificamente 

voltada aos idosos em seu site e as informações também são obtidas por meio de 

busca ativa, contando com poucas informações divulgadas. 

Uma ação recorrente da Prefeitura, é realização do curso de Cuidadores 

Informais, tendo em vista o crescimento da população idosa, dos cuidados especiais 

que os pacientes acamados precisam e da eminente necessidade desses 
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profissionais. O curso é uma parceria entre as Secretarias de Saúde e de 

Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda já capacitou mais de 515 pessoas. 

A prefeitura desenvolve ações no CRAS, com o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, bailes da terceira idade, além do atendimento de 

assistência social. A cidade possui oito CRAS, um CREAS e um CCI. 

O CMI promoveu a V Conferência Municipal do Idoso em 2019, debatendo as 

propostas com relação aos direitos fundamentais, enfrentamento da violação dos 

direitos dos idosos e o papel dos Conselhos de Direitos na efetivação das políticas 

públicas. 

Durante a pandemia, com a suspensão das oficinas e atividades para os 

idosos, a Secretaria de Assistência Social criou uma página na rede social Facebook 

e uma página na rede Youtube, para disponibilização de aulas como 

condicionamento físico, aulas de artesanato, dança, kung fu, entre outras atividades. 

Outra ação durante a pandemia, foi a distribuição de 2.364 cestas básicas 

para os idosos em situação de extrema vulnerabilidade social e inscritos no 

CadÚnico. A verba para aquisição das cestas veio do Fundo Municipal do Idoso. 

Também foi realizada a campanha de vacinação contra a Influenza, sendo as 

doses aplicadas fora das UBS’s para evitar aglomerações. 

4.3.3 COTIA 

No site da Prefeitura de Cotia, também não encontramos páginas específicas 

para os trabalhos desenvolvidos com os idosos. Porém, por meio da busca dentro 

do site, encontramos notícias que divulgam as atividades desenvolvidas. 

A cidade possui um CMDI que é responsável pelo apoio na promoção de 

eventos como a Conferência Municipal dos Direitos dos Idosos, para estímulo da 

reflexão, discussão e ações em prol da construção das políticas para os idosos; 

comemorações do Dia do Idoso, Semana do Idoso, promovendo bailes, palestras, 

sarais e atividades culturais esportivas, cursos que reforçam a autoestima e 

qualidade de vida do idoso entre outros, em parceria com as Secretarias 

responsáveis. 
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A prefeitura desenvolve ações nos equipamentos públicos da rede de 

assistência social como o CRAS, oferecendo as atividades do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, atendendo mais de quatrocentos idosos 

que podem participar de aulas de ginástica adaptada, pilates, encontros de zumba, 

bailes, oficinas de artesanato e passeios. Há também o Projeto “Pétalas do Amor”, 

que consiste em ensinar pessoas a reaproveitarem flores naturais derivadas de 

eventos, e que seriam descartadas, na confecção de arranjos que são levados para 

instituições que atendem idosos. 

O município conta com parcerias com as OSC’s da cidade, como é o caso 

das sete ILPI’s com grau de dependência I e II, sob a supervisão da Secretaria de 

Desenvolvimento Social, sendo três delas cofinanciadas pela Prefeitura. Já no 

CREAS, são acompanhados os casos que envolvem violência física, financeira, de 

risco social e negligência contra os idosos na cidade. Os casos são direcionados 

pelo Poder Público municipal por meio do Ministério Público, Fórum, Denúncias ao 

Conselho Municipal do Idoso, Hospital de Cotia e Disque Denúncia. 

Há também a oferta, pela Secretaria de Saúde, do curso livre de Cuidador de 

Idosos. O curso é oferecido duas vezes ao ano junto à Secretaria de 

Desenvolvimento Social, e participam deles profissionais de diversas áreas como 

médicos, enfermeiros, psicólogos, geriatras, fisioterapeutas, nutricionistas e 

dentistas, entre outros para aprenderem a lidar com o idoso, tomando os devidos 

cuidados e atenção.  

Durante a pandemia, a prefeitura continuou com a prestação de serviços 

online e por telefone. Assim foi o caso dos CRAS e CREAS que agora possuem um 

número para contatos emergenciais via aplicativo de comunicação Whatsapp. 

A Secretaria de Saúde promoveu a campanha de vacinação contra gripe para 

os idosos na modalidade de drive-thru e à domicílio para idosos acamados. Foi 

também reestruturado, devido à pandemia, o Sistema de Remédio em Casa, por 

meio do Atende Cotia, que realizou a entrega de medicamentos de uso contínuo, kits 

diabete, kits curativo e fraldas na residência de idosos acamados, desde o início da 

quarentena. 
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A Secretaria de Desenvolvimento Social promoveu a distribuição de kits de 

inverno, contendo luvas, toucas de lã, uma máscara de tecido lavável e um frasco de 

álcool gel 70% para reforçar a higienização das mãos, para idosos que são 

atendidos por Instituições de Longa Permanência e aos que participam de atividades 

desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ofertado 

nos CRAS.    

4.3.4 DIADEMA 

A cidade de Diadema não possui área específica em seu site direcionada 

especificamente aos idosos, porém dispõe de várias notícias e informações de 

contato sobre os serviços oferecidos aos idosos. 

Informações sobre a eleição dos representantes do Conselho Municipal do 

Idoso foram divulgadas no site, incentivando a população a participar ativa e 

voluntariamente do CMI como conselheiro, apresentando proposições sobre 

assuntos relacionados à pessoa idosa, zelando pelas atribuições do CCMI e 

representando o Conselho em eventos. A cidade realiza conferências e palestras 

voltadas aos idosos. 

Diadema possui dois Centros de Convivência Municipais do Idoso, vinculados 

a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, que oferecem aos idosos várias 

oficinas como tricô, crochê, pintura em tecido, pintura de tela, patchwork (trabalho 

com retalhos), dança cigana e do ventre, zumba, carimbó e atividades como tênis de 

mesa, ginástica com treino funcional e dominó. Atividades como bailes e concursos 

de Miss e Mister Terceira Idade, passeios, festas e participação em competições 

como o JORI. O acesso a essas atividades se dá por meio de inscrição nos CRAS. 

Diadema possui uma estrutura de cinco CRAS, dois CREAS e uma delegacia do 

Idoso. 

Em 2013, o município assinou o termo de adesão do programa “São Paulo 

Amigo do Idoso” e somente em 2018 recebeu o selo inicial do programa. Ainda em 

2018, o Hospital Municipal assinou o termo de adesão do Programa “Hospital Amigo 

do Idoso”, iniciativas do Governo Estadual. 

A cidade também conta com ações na área de educação, como por exemplo 

a criação do horário matutino e vespertino na Educação de Jovens e Adultos – EJA 
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em parceria com o CMI, já que grande parte dos idosos encontra dificuldades para 

estudar à noite. O município conta também com a UATI em parceria com a 

UNIFESP Diadema, com 55 vagas. 

A cidade possui também o programa “Bolsa Transporte” que beneficia com 

transporte municipal gratuito todo idoso, morador de Diadema, com idade maior que 

60 anos e com renda familiar igual ou inferior a dois salários mínimos. O município 

também oferece o Cartão de Estacionamento do Idoso, que pode ser solicitado 

online, pela central de atendimento ou presencialmente. 

Diadema também promove normalmente a costumeira campanha de 

vacinação nos postos e UBS’s da cidade. 

4.3.5 RIO GRANDE DA SERRA 

O site da prefeitura de Rio Grande da Serra dispõe de pouquíssimas 

informações sobre as atividades desenvolvidas para os idosos. As únicas 

informações que constam estão em uma página que discorre sobre o Fundo Social 

de Solidariedade. 

O Fundo Social conta com espaço próprio e lá se desenvolve o “Projeto 

VIDHA – Valorizando o Idoso e Desenvolvendo Habilidades”. Por meio deste projeto, 

os idosos têm acesso às aulas de dança, ginástica, competições, como os 

concursos de Miss e Mister Melhor Idade, jogos esportivos, como o JORI, 

campanhas de conscientização contra doenças, desfiles e passeios diversos. 

 

4.3.6 SANTANA DE PARNAÍBA 

O site da Prefeitura de Santana de Parnaíba não possui área direcionada ao 

idoso, tampouco mecanismo de busca interno. 

Dentre as poucas informações encontradas, está a de que a cidade possui 

um CCI, que conta com um espaço de 3 mil m², nas quais o idoso tem acesso à 

diversas atividades físicas e recreativas, como aulas de ginástica e alfabetização, 

piscina, academia ao ar livre, além de oferecer atendimento psicossocial, geriatria, e 

eventos como passeios e disputas de competições esportivas, por meio da 

Secretaria de Assistência Social em parceria com as Secretarias de Estado de 
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Esporte, Fundo Social de Solidariedade, de Desenvolvimento Social, da Educação e 

Saúde. O espaço conta ainda com ônibus exclusivo. 

No site, não foram encontradas informações com relação ao Conselho 

Municipal da cidade, sendo que atividades como as de comemoração do Dia do 

Idoso, são organizadas e promovidas pelo Secretaria de Assistência Social. 

Foi disponibilizado um telefone dedicado ao atendimento ao idoso, além do 

Disque Medicamentos para a entrega de remédios e máscaras nas residências dos 

idosos, durante a pandemia do novo coronavírus. Outra importante ferramenta que a 

prefeitura desenvolveu foi o sistema, para localizar os idosos que têm medicamentos 

com prazos próximos do vencimento, fazendo com que, os idosos recebam em sua 

residência, os remédios para utilização nos 90 dias seguintes. 

Também foi promovida a campanha de vacinação contra a Influenza, 

priorizando os idosos e oferecida na modalidade drive-thru.  

4.3.7 CAIEIRAS 

 O site da prefeitura de Caieiras é bastante conciso, no que diz respeito às 

ações voltadas aos idosos. 

No site consta que a cidade possui um Centro de Convivência do Idoso que 

visa a inclusão social do idoso, oferecendo atividades como oficinas 

psicoterapêuticas e dinâmicas de grupo de apoio com psicólogos, Projeto Horta do 

CCI, oficinas de artesanato com monitora e aulas de hidroginástica em parceria com 

a Secretaria do Esporte. A cidade também possui um Centro Dia do Idoso para 

idosos semidependentes. Durante a pandemia, os idosos foram instruídos a realizar 

atividades físicas em casa, em um texto publicado no site. 

A Secretaria de Esportes da Prefeitura de Caieiras criou “Projeto de Esporte e 

Lazer para a Melhor Idade – PELMI”, que oferece aulas de alongamento, 

caminhada, dança de salão, ginástica, vôlei adaptado, gratuitamente para a 

população acima de 60 anos de idade. A cidade incentiva bastante as atividades 

esportivas, tendo os idosos de Caieiras participado nos últimos anos de vários 

eventos, como o JORI, Jogos da Terceira Idade de Osasco, torneios, Encontro 

Amigos da Terceira Idade de Caieiras, entre outros. 
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Durante a realização da “Semana do Idoso” em 2019, além da realização de 

várias atividades para os idosos, a cidade recebeu "Selo Inicial Amigo do Idoso", 

certificação que é conferida aos municípios que desenvolvem ações que promovam 

a autonomia, independência, qualidade de vida e expectativa de vida saudável. 

Caieiras também ofereceu em 2019 o curso de “Cuidador de Idosos” no 

CRAS Norte da cidade. O curso é promovido pela Secretaria do Desenvolvimento 

Social e ofertou 40 vagas. A cidade possui três CRAS e um CREAS. 

4.3.8 GUARULHOS 

Guarulhos dispõe de uma seção em seu site, a página da Subsecretaria de 

Políticas para o Idoso, que apresenta uma série de informações e programas como 

legislações, dados, endereços de atendimento e cartilhas para os idosos 

guarulhenses. A cidade instituiu sua Política Municipal de Atenção ao Idoso em maio 

de 2002, lançando diretrizes sobre o papel do munícipio em favor dos idosos nas 

áreas da assistência social, educação, cultura e saúde.  

No âmbito da saúde, a prefeitura firma parcerias com entidades, instituições 

ou organizações, públicas e privadas, por meio do “Programa da Saúde do Idoso” 

que permite que estas instituições ofertem assistência médica e medicamentos 

devidamente prescritos aos idosos carentes de Guarulhos.  

A cidade possui quatro unidades do Centro de Referência à Saúde do Idoso 

(CERESI) que é um serviço especializado em geriatria e gerontologia, voltado à 

pessoa idosa frágil ou em processo de fragilização para atendimento multidisciplinar. 

Também são prestados atendimentos nas UBS’s, em âmbito ambulatorial ou 

domiciliar, caso necessário. 

Desde 2010, é assegurado ao idoso de Guarulhos, o direito de receber, por 

meio da Secretaria de Saúde do Município de Guarulhos, em seu domicílio, a 

vacinação contra a gripe, desde que, comprovadamente, não possa se deslocar aos 

locais de vacinação. Outra campanha permanente, promovida pela Prefeitura, é a de 

Prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s) na Terceira Idade, com 

objetivo de conscientizar as famílias para a importância do vínculo seguro, 

principalmente voltado para o idoso que queira constituir nova família. 
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A Secretaria de Esporte e Lazer, através da Divisão de Qualidade de Vida, 

oferece o programa Atividade Física Orientada, que oferece aos idosos aulas de 

dança, pilates, corrida, entre outras em mais de 40 núcleos. Guarulhos também 

realiza a Olimpíada da Melhor Idade (OMIG), uma competição que reúne entidades 

promotoras de atividades físicas para o idoso, em que os atletas mais bem 

colocados representam a cidade nos Jogos Regionais do Idoso.  

O município promove também o projeto “Academia na Praça 60+” que 

consiste no oferecimento de aulas de atividades físicas em prol dos idosos. As 

atividades ocorrem três vezes por semana nas UBS’s, parques, CEU’s e praças da 

cidade. Durante a pandemia as atividades continuaram sendo ofertadas via 

aplicativo Whatsapp. Em todas as regiões do município a Secretaria de Saúde 

desenvolve programação específica para idosos nas UBS’s, como o grupo da 

memória, majoritariamente composto por idosos, que praticam jogos da memória 

com orientação de fonoaudiologia, grupos de atividades físicas, grupos de 

artesanatos e outros. 

Há também o “Projeto de Conscientização da Violência contra a Pessoa 

Idosa” que consiste na realização de diálogos e debates nas escolas e espaços de 

convivência da cidade. Outra ação de conscientização, é o concurso de redação 

realizado na rede pública de do ensino municipal com o tema “O envelhecimento e a 

valorização do idoso”, sempre na primeira semana do mês de outubro, semana do 

idoso no município.  

A cidade possui dois Centros de Convivência do Idoso (CCI), nos quais são 

oferecidos Serviços de Convivência e Fortalecimento do Vínculos que contribuem 

para o processo de envelhecimento saudável, com atividades como ginástica, 

musculação, danças, artesanato, pintura, bordado, violão, alfabetização, idiomas, 

informática, hidroginástica, terapias, entre outras. Os centros ofereceram 1.000 

vagas em 2019 e atenderam 1.639 idosos nesse ano.  

Guarulhos conta ainda com o Centro Dia do Idoso, equipamento ligado à 

Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, que oferece aos idosos, 

alimentação, acolhida e escuta qualificada, orientação e encaminhamento para a 

rede de serviços locais, atividades socioeducativas, como oficinas e artesanato, 
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lazer, música e pintura, terapia ocupacional, ginástica, dança, teatro, jogos de mesa, 

bailes, saraus, EJA, entre outras. 

A cidade também promove a Inclusão Digital dos idosos pelo programa 

Inclusão Digital para a População Idosa, através de atividades intergeracionais. As 

atividades do programa ocorrem nos Telecentros de Guarulhos. 

Os CRAS e CREAS também atuam no oferecimento de serviços 

especializados aos idosos. Nos CRAS são oferecidos serviços de encaminhamento 

a grupos de convivência, atendimento para emissão da Carteira Interestadual do 

Idoso, que garante o desconto mínimo de 50% no valor de passagens interestaduais 

para pessoas com mais de sessenta anos, com renda de até dois salários mínimos, 

entre outros encaminhamentos como orientação para inclusão no CADÚNICO para 

obtenção de benefícios. Já nos CREAS são atendidos os casos que os idosos 

sofreram algum tipo de violação de seus direitos, e em 2019, foram atendidos nas 

unidades, 56 casos de idosos que foram vítimas de violência intrafamiliar (física, 

psicológica ou sexual). A cidade conta com uma rede de doze CRAS e três CREAS. 

Guarulhos conta ainda com seis ILPI’s, em parceria com OSC’s, destinadas 

ao acolhimento de idosos com grau de dependência I, II e III. As instituições de 

longa permanência para idosos são locais destinados à moradia, permanente ou 

temporária, para pessoas com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, com diferentes 

necessidades e graus de dependência, que não dispõem de condições para 

permanecer com a família. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa tem ativa participação 

nas atividades acima citadas e é de sua responsabilidade a gestão do Fundo 

Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município, com plano anual de aplicação 

e prestação de contas. 

Guarulhos recebeu o Selo Amigo do Idoso do Governo do Estado de São 

Paulo, em 2018. Na ocasião, foi declarada pelo então secretário estadual de 

Desenvolvimento e Assistência Social, Gilberto Nascimento Júnior, como cidade 

referência no atendimento ao idoso. 

Durante a pandemia, a Prefeitura continuou a acompanhar à distância os 

idosos assistidos pelo CCI’s, como monitoramento semanal por telefone ou pelo 
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aplicativo Whatsapp, propondo atividades remotas e provendo a assistência de 

equipes especializadas de acordo com a necessidade do idoso, como atendimento 

psicológico remoto, por exemplo. Também foram distribuídas cestas básicas para 

aqueles em situação de vulnerabilidade social. 

4.3.9 ARUJÁ 

 No site da prefeitura de Arujá não há área específica voltada ao idoso. Há 

somente um link intitulado Projetos Sociais e Programas que cita poucos programas 

importantes para os idosos da cidade.  

O Centro de Convivência da Terceira Idade é um equipamento público da 

cidade de Arujá, vinculado à Secretaria de Assistência Social que centraliza todas as 

atividades oferecidas pela Prefeitura às pessoas aos idosos. Eles têm acesso às 

aulas de ioga, ginástica, hidroginástica, artesanato, zumba, dança terapêutica, 

alongamento, consciência postural, ginástica para o cérebro, coral, violão, karatê e 

passeios. As aulas de hidroginástica são oferecidas em parceria com a Secretaria de 

Esportes e Lazer.  

Há também um Centro Dia do Idoso com capacidade de atendimento para 50 

idosos semidependentes que é gerenciado pelo CREAS com o objetivo de evitar o 

isolamento social dos idosos, reduzir o número de internações e acidentes 

domésticos, fortalecendo os vínculos familiares. 

A cidade conta com dois CRAS e um CREAS responsáveis por prover os 

serviços de proteção social básica e especial aos idosos em estado de 

vulnerabilidade social e em estado de violação de direitos. 

Uma outra ação citada no site é a campanha de vacinação contra a Influenza, 

que esse ano também foi ofertada em casa aos idosos com mais de sessenta anos, 

o agendamento foi feito por meio das UBS’s. 

4.3.10 VARGEM GRANDE PAULISTA 

A Prefeitura de Vargem Grande Paulista não dispõe de página específica 

voltada aos programas para idosos, porém algumas poucas ações são noticiadas no 

site. 
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Vargem Grande Paulista é uma cidade que promove eventos voltados à 

população idosa, como por exemplo, a comemoração em outubro do mês do idoso, 

quando foram oferecidas uma série de atividades voltadas aos idosos. A Secretaria 

de Assistência Social promoveu diversas atividades culturais, de saúde e de lazer. 

A campanha de vacinação contra a Influenza de 2020 superou a meta de 

idosos vacinados na cidade e foi promovida pela Secretaria Municipal de Saúde a 

vacinação dos idosos em casa, já que eles fazem parte do grupo de risco, como 

forma de evitar aglomerações. 

A cidade possui dois importantes equipamentos gratuitos voltados à 

população idosa, o Centro de Convivência do Idoso (CCI) e o Centro de Atividades 

para Idosos (CATI), onde se concentra o Grupo da Melhor Idade da Cidade intitulado 

“Alegria, fé e vida”. Administrado pela Secretaria de Assistência Social, o grupo 

possui mais de 600 idosos credenciados. Este grupo participa de atividades 

esportivas, culturais e de lazer nos espaços citados, dentre elas ginástica, vôlei, 

basquete, hidroginástica, caminhada, truco, dominó, dança cigana, coral, gincanas, 

bailes e passeios. 

No site da prefeitura constam informações sobre o Conselho Municipal do 

Idoso e também de conscientização de como proceder em caso de violação dos 

direitos dos idosos. A cidade conta com dois CRAS e duas Unidades de 

Atendimento de Assistência Social.  

A Prefeitura também oferece o curso de cuidador de idosos como formação 

profissional gratuita aos munícipes. 

4.3.11 MAUÁ 

Mauá tem um site bastante simplificado e desatualizado no que diz respeito 

às informações para os idosos. 

A cidade de Mauá possui 24 grupos de convivência do município que reúnem 

cerca de 800 pessoas com mais de 60 anos. A prefeitura realiza eventos em que 

estes grupos participam como conferências, bailes, seminários de prevenção à 

violência, entre outros. Os idosos podem contar também com serviços de proteção 

básica e especial nos sete CRAS e dois CREAS da cidade. 
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O Conselho Municipal do Idoso da cidade, em 2015, em parceria com a 

Secretaria de Cidadania e Ação Social, fez um diagnóstico da situação dos idoso, 

para identificação de possíveis melhorias nas áreas de educação, saúde e proteção. 

Esta é uma das etapas para obtenção do selo inicial de Município Amigo do Idoso, 

ao qual o município fez adesão em 2013. Outras secretarias como Promoção Social 

e Cultura oferecem aulas de informática, crochê, pintura e até mesmo baile da 

terceira idade.  

Desde 2018, os cidadãos com mais de 60 anos de Mauá têm direito a 

vacinação em casa, contra pneumonia, difteria e tétano, desde que comprovada a 

dificuldade de locomoção. 

Os idosos dos grupos de convivência também são bastante participativos nas 

competições como o Jogos da Regionais do Idoso (JORI), Jogos Municipais do 

Idoso (JOMI) e Jogos da Primavera do Idoso (JOPI), que contempla diversas 

modalidades como atletismo, bocha, damas, dominó, malha, tênis de mesa, tranca, 

truco e voleibol adaptado.  

4.3.12 CARAPICUÍBA 

O site da Prefeitura de Carapicuíba não dispõe de seção específica voltada 

aos programas destinados aos idosos da cidade. A página é bastante defasada e 

desatualizada. 

A cidade dispõe de um Centro de Convivência do Idoso (CCI) que presta 

atendimento ao idoso em situação de vulnerabilidade social, por meio de ações 

socioeducativas e ocupacionais. Há também o Centro de Atenção à Terceira Idade 

de Carapicuíba (CATIC) que proporciona atividades que estimulem a socialização, 

autoestima e conscientização de cidadania. O acesso ao CATIC ocorre por meio do 

CRAS. A cidade conta com uma rede de cinco CRAS e um CREAS. Nos CRAS, 

também são promovidos para os idosos, oficinas de artesanato, encaminhamentos 

para redes socioassistenciais, reuniões mensais, visitas, orientações e 

acompanhamento médico e psicológico.  

Há ainda as Academias da Terceira Idade ao Ar Livre em vários pontos da 

cidade e o Núcleo de Participação do Idoso (NUPI) que oferece interação social aos 

idosos, por meio de atividades físicas, recreação e passeios. 
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Devido ao crescente aumento da população idosa, a Prefeitura de 

Carapicuíba intensificou a oferta de programas de saúde para a terceira idade. Por 

meio da Secretaria da Saúde, é realizado o Projeto Saúde na Melhor Idade, trabalho 

que conta com uma equipe de fisioterapeutas para promover mais qualidade de vida 

a esta população. Há também o HIPERDIA, com atendimento aos idosos 

hipertensos e diabéticos, capacitação de funcionários prevista para setembro deste 

ano e a implantação da Caderneta do Idoso. 

Durante a pandemia do novo coronavírus, a única ação divulgada foi a 

suspensão das visitas aos idosos nas ILPI’s e Casas de Repouso, salvo a entrada 

de equipes médicas. 

A cidade também realiza eventos com foco na terceira idade, como 

comemorações do Dia Internacional do Idoso, que provêm de parcerias entre a 

Prefeitura e o Conselho Municipal do Idoso de Carapicuíba por meio da Secretaria 

de Assistência Social. 

Carapicuíba promoveu ações da campanha de vacinação contra a gripe no 

“calçadão” e UBS’s da cidade. 

4.3.13 SUZANO 

A cidade de Suzano não possui em seu site, uma área especialmente voltada 

ao idoso. As principais informações são encontradas em forma de notícias.  

Suzano conta com um Centro Dia do Idoso (CDI) inaugurado em 2019, que 

acolhe 23 pessoas encaminhadas pelo CREAS da cidade, sob supervisão da 

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. O CDI oferece atividades 

lúdicas, atendimento de saúde, ginástica, eventos de socialização, oficinas de 

artesanato, rodas de conversa sobre saúde geriátrica, acompanhamento familiar, 

passeios e o concurso de beleza para a terceira idade. É voltado para pessoas com 

idade acima de 60 anos em situação de semidependência. Outro espaço destinado 

aos idosos de Suzano é o Centro de Convivência da Melhor Idade. Há ainda a 

Unidade de Atendimento Socioassistencial à Pessoa Idosa, que oferece a idosos em 

situação de vulnerabilidade social, atividade culturais, lazer, esporte e passeios e 

pode ser acessado, para participação, por meio dos CRAS da cidade. Suzano 

possui cinco CRAS e um CREAS 
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Outro equipamento importante é o Centro de Convivência para Idosos, que 

promove atividades sociais, culturais, esportivas e de lazer para 2.000 idosos por 

ano. Os idosos de Suzano participam também das competições esportivas 

intermunicipais como o JORI. 

Outra ação da prefeitura promovida pelo Serviço de Ação Social e Projetos 

Especiais (SASPE) é o “Programa da Boa Visão – Operação Melhor Idade”. Foram 

inicialmente atendidos 27 idosos da rede municipal do EJA, porém este programa 

atende, ao todo, 2.248 idosos. Todos os inscritos fizeram os exames necessários e, 

além dos óculos, quem foi identificado com alguma doença ou outro problema 

relacionado, recebe acompanhamento na rede municipal de saúde.  

O SASPE promove ainda gratuitamente o curso de Cuidador de idosos, 

voltado a uma formação multidisciplinar com foco em Gerontologia. O conteúdo das 

aulas deve abranger aspectos do envelhecimento e questões ligadas ao social, 

como ética, mitos e preconceitos, além noções nutricionais. Anteriormente, em 2017, 

o SASPE ofereceu o minicurso “Noções Básicas para Familiares e Cuidadores de 

Idosos”, que teve a duração de seis aulas. 

A Vigilância Sanitária da cidade também ofereceu capacitação para os 

membros de instituições para idosos. Os membros receberam orientação sobre as 

resoluções que regulamentam o funcionamento das ILPI’s da cidade. As ILPI’s da 

cidade têm capacidade para acolher no máximo 20 idosos e eles não apenas 

desenvolvem atividades como também residem nesses locais. Essa capacitação foi 

promovida pelo Conselho Municipal do Idoso (COMID) que foi retomado em 2018, 

depois de anos em inatividade. Suzano conta hoje com os serviços de acolhimento 

institucional dos idosos, por meio de convênios com as entidades: Recanto dos 

Idosos Luz Divina e a Casa São Vicente de Paula, que atendem 30 pessoas cada e 

recebem repasse anual de R$ 360 mil. 

A Prefeitura promove ainda, ações de conscientização e orientação voltadas à 

saúde do idoso, combate à violência, seus direitos, como o BPC e vagas 

preferenciais, bailes e reuniões sobre as ações necessárias para obtenção do Selo 

Município Amigo do Idoso.  

4.3.14 POÁ 
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A Prefeitura da cidade de Poá conta com um site bastante simplificado. No 

domínio somente há informações de contato de três equipamentos, sem maiores 

detalhamentos sobre os serviços oferecidos.  

Pelas informações, a cidade conta com um Centro de Atenção à Saúde do 

Idoso (CASI), o Centro Dia do Idoso e um chamado “Cantinho da Melhor Idade”, 

quatro CRAS e um CREAS. 

4.4. GRUPO C: CIDADES DA RMSP COM PERCENTUAL DE 

POPULAÇÃO IDOSA ENTRE 12% E 14% 

 

4.4.1 EMBU-GUAÇU 

Embu-Guaçu é mais uma das cidades que não possui no site de sua 

administração, uma seção específica para o público idoso. 

Como ações em prol dos idosos, a prefeitura da cidade divulgou em seu site a 

II Conferência Municipal do Idoso realizada em 2019 e também a reforma do Centro 

de Convivência do Idoso, inaugurado em 2012, vinculado à Secretaria Municipal de 

Assistência Social que oferece aos idosos atividades que estimulam sua 

coordenação motora, condicionamento físico e memória, como ginástica, vôlei 

adaptado, basquete adaptado, jogos de mesa, dança, informática, bailes, palestras, 

passeios turísticos e participação em competições esportivas intermunicipais. 

4.4.2 MAIRIPORÃ 

A Prefeitura de Mairiporã, não oferece em seu site muitas informações sobre 

os programas oferecidos para os idosos na cidade. 

Há a informação de que os idosos participam dos Jogos Regionais dos 

Idosos, com auxílio da Secretaria dos Esportes, que a cidade promove a campanha 

de vacinação contra a Influenza, porém sem mencionar ações especificas para os 

idosos e em uma listagem de Conselhos, há o Conselho Municipal do Idoso da 

cidade, porém sem qualquer informação para contato.  

4.4.3 OSASCO 

A Prefeitura de Osasco não reservou em seu site uma aérea específica para 

as ações com foco nos idosos, mas divulga algumas delas por meio de notícias 

divulgadas no site. 
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A cidade conta com alguns importantes equipamentos para atendimento aos 

idosos. Na área da Saúde, a cidade possui dois Centros de Atenção ao Idoso, que é 

um serviço de atendimento básico, oferecido pela Secretaria Municipal da Saúde 

voltado ao atendimento do idoso, com especialidades como clínica geral, 

cardiologia, odontologia, fisioterapeuta, urologista, psicologia e terapia ocupacional. 

Há ainda sala de vacinas e farmácia. 

Osasco conta também com o Centro de Atividades para Idosos (CATI) que 

fica dentro da Secretaria de Assistência Social, onde cerca de 1.500 idosos realizam 

atividades como hidroginástica, capoterapia (capoeira adaptada à terceira idade), 

aulas de pintura, tricô, crochê, jogos diversos, bailes e atividades. Dentro do CATI, 

há também o Centro de Inclusão Digital voltado à terceira idade. O CID oferece 

aulas de informática básica e atende a um total de 72 alunos. Há ainda outros doze 

CID’s espalhados pela cidade. Por meio do CATI, os idosos também podem 

participar dos Jogos Regionais dos Idosos, entre outras competições.  

Durante a pandemia do Coronavírus, o CATI continuou prestando assistência 

aos idosos remotamente e a Secretaria da Saúde continuou com a distribuição de 

fraldas geriátricas e medicamentos. 

Osasco possui dez unidades do CRAS e três do CREAS, nos quais também 

os idosos tem acesso a atividades e programas sociais e também conta com uma 

ILPI, com capacidade para atender 26 idosos com grau de dependência I e em 

situação de vulnerabilidade social. 

 A cidade promoveu a Campanha de Vacinação contra a Influenza, também 

na modalidade drive-thru devido à Pandemia. 

4.4.4 JUQUITIBA 

O site da prefeitura de Juquitiba é bastante conciso, no que diz respeito às 

ações voltadas aos idosos. Por exemplo, não há menção sobre o CMI da cidade. 

Há na cidade o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos nos 

CRAS da cidade, no qual existe o “Grupo da Melhor Idade” que atende a 180 idosos. 

No grupo, os idosos participam de atividades musicais, esportivas, psicossociais e 
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corporais, por meio de projetos que estimulam e melhoraram a saúde e a 

socialização. Juquitiba possui apenas um CRAS e um CREAS. 

O município realizou a campanha de vacinação contra a Influenza, em 2020, 

com cuidados especiais para os idosos, como a vacinação em domicílio para idosos 

acamados e com dificuldade de mobilidade e também na modalidade drive-thru. 

4.4.5 SÃO LOURENÇO DA SERRA 

A cidade de São Lourenço da Serra não possui área específica em seu site 

direcionada especificamente aos idosos e dispõe de poucas informações sobre os 

programas públicos para a cidade. 

Há apenas a informação de que a cidade tem uma Diretoria de Promoção 

Social que é responsável, dentre outras atribuições, por elaborar, executar, 

incentivar e desenvolver programas e projetos em defesa dos direitos do idoso. A 

DPS e o Fundo Social de Solidariedade Municipal promovem eventos, como a 

Semana do Idoso, com atividades de ginástica, bailes, competições esportivas e 

palestras de conscientização sobre a saúde do idoso. 

4.4.6 MOGI DAS CRUZES 

O site da prefeitura de Mogi é claro e conciso, no que diz respeito às ações 

voltadas aos idosos. Na área de Assistência Social e Habitação, é possível 

pesquisar sobre os serviços disponíveis. 

A cidade presta o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos por 

meio dos sete CRAS do município, desenvolvendo atividades artísticas, culturais, 

esportivas e de lazer, expressão, interação e proteção social, que trabalham a 

autonomia e sociabilidade, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, 

além da prevenção das situações de risco social. O serviço é administrado pela 

Secretaria de Assistência Social e oferecido a idosos com idade igual ou superior a 

60 anos em situação de vulnerabilidade social.  

Há também o Programa Medicamento em Casa voltado para os idosos com 

60 anos ou mais e que sejam portadores de hipertensão ou diabetes, cadastrados 

no Programa Hiperdia, para garantir a continuidade do tratamento de saúde do 

paciente. Os medicamentos entregues fazem parte da lista de medicamentos 
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gratuitos fornecidos pela prefeitura nas UBS’s e UNICA’s – Unidades Clínicas 

Ambulatoriais. Os medicamentos são entregues trimestralmente, de acordo com a 

receita médica. 

A Prefeitura também realiza visitas domiciliares aos idosos que apresentam 

vulnerabilidade social devido à dificuldade de acesso à assistência social entre 

outras políticas públicas por conta de condições de saúde desfavoráveis, acamados 

ou com dificuldade de locomoção. 

Com relação à equipamentos, o município disponibiliza o Pró-Hiper, que é um 

espaço localizado no Centro Municipal Integrado, exclusivo para a prática de 

exercícios pelos os idosos. Lá são oferecidas aulas de musculação, judô, vôlei 

adaptado, ginástica e hidroginástica supervisionadas, além de palestras orientativas 

sobre qualidade de vida.  

Mogi também dispõe de um Centro Dia do Idoso que é um espaço de 

acolhimento para idosos semi-dependentes com idade igual ou superior a 60 anos, 

com prioridade de atendimento às famílias que não têm condições de dar atenção e 

cuidado aos idosos durante o dia, devido ao trabalho e estudos. O local oferece 

alimentação, atividades de lazer, cultura, banheiros adaptados, área de descanso, 

sala de convivência com televisão e enfermaria. O idoso permanece no local durante 

o dia e volta para casa no final da tarde.  

A Secretaria de Assistência Social de Mogi também oferece o serviço de 

acolhimento para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes 

ou com graus variados de dependência, quando esgotadas todas as possibilidades 

de autossustento e convívio com os familiares. A cidade possui ainda dois CREAS 

que oferecem o serviço de proteção básica aos idosos em condições de fragilidade. 

Também estão espalhadas pelo município as ATI’s – Academias da Terceira 

Idade, que são academias instaladas em praças e áreas públicas. Os equipamentos 

são seguros e resistentes, especialmente desenvolvidos para a utilização em locais 

abertos. Eles podem ser usados por qualquer pessoa, preferencialmente pelos 

idosos. Além disso, os locais onde as ATI’s foram instaladas contam com aulas 

desenvolvidas por professores capacitados. Cada ATI tem capacidade de utilização 

por 200 pessoas por semana. 
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A Secretaria dos Transportes de Mogi fornece aos idosos a partir dos 65 

anos, que solicitarem o Cartão SIM Idoso, para que possam ultrapassar a catraca no 

transporte coletivo gratuitamente.  

Também foram encontradas informações sobre a realização de palestras de 

conscientização contra a violência contra os idosos. 

4.4.7 BIRITIBA MIRIM 

No site da Prefeitura de Biritiba Mirim não foi encontrada página específica, 

ou opção de busca pelo qual se pudessem encontrar informações sobre os serviços 

oferecidos aos idosos. As últimas notícias gerais divulgadas no site são do ano de 

2011. 

O único equipamento encontrado que oferece serviços aos idosos é o Centro 

de Convivência do Idoso da cidade, com capacidade para atender cerca de 200 

idosos. Coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, os projetos 

como palestras socioeducativas, atividades físicas, jiu-jitsu, meditação, jogos de 

mesa, crochê, tricô, alfabetização e horta, são oferecidos em parceria com as 

Secretarias de Educação, Esporte, Cultura e até Agricultura.  

4.4.8 GUARAREMA 

A cidade de Guararema não possui em seu site, uma área especialmente 

voltada ao idoso e serviços específicos. As principais informações são encontradas 

em forma de notícias. 

Guararema possui um Centro do Idoso gerido pela Secretaria de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos para Idosos, que tem por objetivo prevenir a ocorrência 

de situações de risco social e fortalecer a convivência familiar e comunitária. Neste 

serviço são realizadas oficinas de artesanato, palestras com profissionais da rede 

socioassistencial, com temas de interesse deste público, atividades e dinâmicas que 

exercitam a memória, o raciocínio e a interação social. 

A Prefeitura tem convênio com a instituição Lar dos Velhinhos que é uma 

entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que fornece abrigo aos idosos 

com mais de 60 anos de ambos os sexos, assegurando a preservação de sua saúde 

física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. É previsto para 
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idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência 

de situações de violência e negligência, em situação de rua e abandono, com 

vínculos familiares fragilizados ou rompidos. 

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania também realiza bailes e 

eventos como a “Semana do Idoso” com atividades diversas para os idosos. A 

cidade dispõe ainda de diversas Academias da Terceira Idade em praças públicas, 

gerenciadas pela Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer. 

Há ainda o Programa Novos Idosos realizado no Centro Socioeducativo da 

cidade, realizado por meio da parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência 

Social, Habitação e Cidadania em parceria com a Ecopistas. Um total de 117 idosos 

participam do projeto. Numa sala reservada para o grupo, os idosos têm atividades 

relacionadas à saúde com oficinas e palestras com um geriatra da rede municipal de 

saúde, além de atividades culturais, lúdicas, esportivas e de inclusão social.  

4.4.9 SÃO BERNARDO DO CAMPO 

O site da prefeitura de São Bernardo do Campo dispõe de apenas de uma 

informação sobre ações do poder municipal direcionadas para os idosos, que é a 

emissão do Cartão Nacional da Pessoa Idosa, para utilização das vagas especiais 

de estacionamento. 

4.4.10 SANTA ISABEL 

Os serviços para idosos no site da prefeitura de Santa Isabel por meio de 

notícias, não há página específica para este público. 

O município promove a Campanha de Vacinação contra a Influenza nas 

unidades de saúde, UBS’s, e escolas municipais. 

Santa Isabel possui o Centro de Convivência do Idoso e a Casa do Idoso, que 

são centros geridos pela Secretaria de Assistência e Promoção Social, onde são 

promovidas rodas de conversa, palestra, ações de conscientização contra a 

violência, aulas de yoga, alongamento, fisioterapia, hidroginástica, dança, pintura em 

tecido, bisqui, jogos de mesa, bailes, zumba e tai chi chuan. Os idosos dos centros 

participam também dos jogos esportivos intermunicipais. 
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A Secretaria Municipal de Saúde realiza encontros mensais de um grupo de 

idosos com doenças crônicas nas Unidades de Estratégia da Saúde da Família para 

conscientização dos idosos, com o objetivo de informar os idosos sobre as 

campanhas de vacinação, e sobre doenças como diabetes, imunossupressão, 

obesidade e outras síndromes. Todo mês é abordado um tema diferente. 

No Ginásio Municipal de Esportes e Praça do Idoso da cidade, ocorrem 

semanalmente aulas de ginástica para os idosos cadastrados nos programas da 

Secretaria de Assistência e Promoção Social.  

A cidade também promove anualmente, a campanha de vacinação contra a 

Influenza. 

4.4.11 SALESÓPOLIS 

O site o município de Salesópolis não dispõe de seção específica voltada aos 

programas destinados aos idosos da cidade. As informações encontradas estão na 

seção de notícias. 

 Salesópolis dispõe de um Centro de Convivência do Idoso, no qual, são 

desenvolvidas, pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, atividades voltadas à 

terceira idade como aulas de vôlei adaptado e ginástica da terceira idade. No CCI 

também ocorrem eventos como a Semana do Idoso, com a realização de palestras 

sobre saúde e bem estar, ginástica e atividades físicas. O evento foi realizado pela 

Diretoria de Cultura da Estância Turística de Salesópolis e Secretaria de Assistência 

Social. 

O município também ofereceu a campanha de vacinação contra a gripe em 

todos os postos e unidades de saúde. Os idosos da cidade também participaram dos 

Jogos Regionais dos Idosos – JORI. 

4.5. GRUPO D: CIDADES DA RMSP COM PERCENTUAL DE 

POPULAÇÃO IDOSA ACIMA DE 14% 

 

4.5.1 SÃO PAULO 

São Paulo é única cidade pesquisada que possui uma página específica 

detalhando os serviços oferecidos para os idosos na cidade, na Área de Serviços 

para o Cidadão, Família e Assistência Social. 
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São Paulo possui uma Coordenação de Políticas para a Pessoa Idosa 

vinculada à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), 

dedicada a articular e integrar as políticas públicas para pessoas idosas junto aos 

órgãos da administração pública municipal, também é responsável por apoiar e dar 

suporte ao chamado Grande Conselho Municipal do Idoso. 

A Coordenação preside o Grupo Gestor Intersetorial de Políticas para o 

Envelhecimento que tem por objetivo integrar as políticas públicas na construção de 

uma agenda comum para as diversas secretarias municipais para desenvolver uma 

rede articulada de atendimento à pessoa idosa. 

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania por meio da 

Coordenação promove a Escola de Conselhos, que tem como objetivo estimular, 

orientar e capacitar os idosos, conselheiros e lideranças de fóruns para o exercício 

de sua cidadania. A Escola tem encontros semanais que abordam temas como 

políticas públicas para os idosos, direitos humanos, Fundo Municipal do Idoso, 

marcos legais, entre outros assuntos de interesse desse público. 

Como resultado dos esforços na elaboração e implementação das políticas 

públicas para os idosos, São Paulo foi certificada em 2020 com o selo na categoria 

pleno do programa Município Amigo do Idoso, a mais alta cerificação da iniciativa do 

governo estadual para incentivar e reconhecer o desenvolvimento de políticas de 

apoio e valorização da pessoa idosa. 

A Secretaria Municipal da Saúde instituiu o programa “Nossos Idosos”, que 

visa a atenção integral à saúde do idoso, no qual equipes multiprofissionais com 

médicos, psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas, dentistas, enfermeiros, 

fonoaudiólogos, nutricionistas, assistentes sociais e educadores físicos levam às 465 

Unidades Básicas de Saúde, uma ampla gama de atividades e cuidados, como Lian 

Gong, Tai Chi Pai Lin, dança, terapia ocupacional em hortas comunitárias e jardins 

sensoriais, meditação e oficina de memória.  

Nas UBS’s os idosos podem solicitar a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, 

documento no qual estão escritas as condições de saúde do indivíduo, seu histórico 

de saúde e medicamentos, entre outros sinais que possam interferir em seu bem-

estar. A cidade também realiza a campanha de vacinação contra a Influenza. 
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 A cidade conta com doze Unidades de Referência em Saúde do Idoso 

(URSI), nas quais são prestados atendimentos às patologias mais complexas e 

problemas específicos do envelhecimento, além de ações de prevenção de doenças 

e de promoção da saúde, inclusive com ações educativas. As URSI’s contam com 

profissionais especializados em Gerontologia ou Geriatria, como assistentes sociais, 

enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos geriatras, nutricionistas, 

psicólogos e terapeutas ocupacionais. Esse atendimento foi mantido remotamente 

durante a pandemia. 

São Paulo possui 48 equipes do Programa Acompanhante de Idosos (PAI), 

que realizam atendimento em domicílio para as pessoas idosas em situação de 

fragilidade e vulnerabilidade social. As equipes mantiveram as visitas, 

monitoramento e acompanhamento dos idosos durante a pandemia, àqueles em 

situação de maior vulnerabilidade e necessidade clínica. 

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, 

também dispõe aos idosos da cidade a Carreta do Idoso, que se trata de uma 

unidade móvel, que oferece atendimento de saúde, àqueles em condição de alta 

vulnerabilidade social, encaminhados por meio das URSI’s ou do programa PAI. Na 

Carreta, que tem capacidade para atender a 1.200 usuários por mês, oferece 

atendimento de três especialidades ofertadas: oftalmologia, odontologia e 

fonoaudiologia. Além disso, são fornecidos óculos de grau e aparelhos auditivos 

para os casos mais complexos, caso necessário. 

O munícipio também uma rede de Serviços Sócio Sanitários públicos da qual 

fazem parte as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e Centros de 

Acolhida Especial para Idosos (CAEI), em um total de 21 serviços, sendo 14 ILPI’s e 

7 CAEI, gerenciados pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.  

No âmbito da Assistência Social, São Paulo ainda dispões de sete Centros de 

Acolhida Especiais para Idosos em Situação de Rua, 16 Centros Dia para Idosos, 87 

Núcleos de Convivência do Idoso, um Centro de Referência da Cidadania do Idoso e 

um serviço de Alimentação Domiciliar para Pessoa Idosa. Ao todo, são 14.502 vagas 

nesses serviços voltados a este público. Todos esses serviços são acessados pelos 

54 CRAS e 30 CREAS da cidade. 
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Nos Núcleos de Convivência, os idosos participam de atividades esportivas, 

danças, artesanato, yoga, pilates, música, canto, oficinas de psicoterapia e passeios, 

com a finalidade de contribuir no processo de envelhecimento saudável, no 

desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento de vínculos 

familiares, no convívio comunitário e prevenção de situações de risco social.  

Os Centros Dia são voltados para idosos com maior fragilidade que recebem 

cuidados especiais como alimentação, terapia ocupacional, atendimento 

ocupacional, atendimento multidisciplinar, e além disso, podem participar de oficinas. 

Os idosos podem passar o dia enquanto as famílias se ausentam para trabalhar e 

retornam para casa no final do dia. 

Nos Centro de Referência da Cidadania do Idoso (CRECI) os idosos dispõem 

de um espaço de sociabilização e entretenimento. Eles podem participar de diversas 

atividades como bailes, palestras, oficinas, aulas de ginástica e informática. 

Há ainda o Polo Cultural da Terceira Idade que é um espaço de convivência, 

destinado a oferecer oficinas socioculturais gratuitas de arte, artesanato, moda, 

bordado, tricô, crochê, percussão, padaria artesanal, yoga, dança, alongamento, 

violão, inglês, entre outras. 

Virtualmente, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 

mantém o blog InterATIVIDADE com atividades oferecidas pela Coordenação de 

Políticas para a Pessoa Idosa e em parceria com uma startup, desenvolveu o 

aplicativo Cérebro Ativo, um programa de aulas on-line que incentiva o raciocínio 

lógico, criatividade, planejamento, concentração e socialização de pessoas com 

idade superior a 60 anos de idade, público ainda mais vulnerável devido aos efeitos 

da Covid e do isolamento.  

No âmbito da educação, a Secretaria Municipal de Educação possui no EJA – 

Educação de Jovens e Adultos, uma modalidade de ensino para quem quer voltar a 

estudar incluindo pessoas com mais de 60 anos. Há também a Universidade Aberta 

da Pessoa Idosa (UAPI) que oferece cursos gratuitos e sem pré-requisitos em três 

eixos: Promoção de Saúde, Humanidades e Artes e Cultura, cujos conteúdos 

abordam o envelhecimento populacional e individual; envelhecimento como 

fenômeno social; história do bairro e da cidade em que vivemos; histórico dos 
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Direitos Humanos, Estatuto do idoso, leis e políticas públicas; a arte e a cultura no 

contexto da cidade de São Paulo, sua periferia e seus centros de produção. O 

público alvo é a população idosa das periferias da cidade que vive com chances 

escassas de acesso à cultura, lazer e novas tecnologia, também há vagas para 

técnicos ou pessoas que se interessam em trabalhar com pessoas idosas. As aulas 

acontecem nos CEU’s Aricanduva, Parelheiros e Cantos do Amanhecer e no 

campus São Paulo da UNIFESP. 

A Secretaria dos Transportes e Mobilidade Urbana gerencia a emissão do 

Cartão de Estacionamento e o Bilhete Único Especial para idosos, que agora 

também pode ser feita on-line e no caso do Bilhete, se aplica à idosos com mais de 

65 anos. 

A cidade também promove eventos específicos como o Virada da Maturidade, 

que teve 145 atividades realizadas em 19 locais com um público de 

aproximadamente, 10 mil pessoas, em sua primeira edição. Outro evento comum é a 

comemoração do Dia do Idoso, no qual, em 2017, houve um grande ganho para a 

cidade, a assinatura do decreto que regulamenta o Fundo Municipal do Idoso, com o 

objetivo de garantir os recursos necessários para implantação, manutenção e 

desenvolvimento de programas e ações dirigidas à terceira idade. 

4.5.2 RIBEIRÃO PIRES 

No site da prefeitura de Ribeirão Pires não há área específica para os 

serviços oferecidos para os idosos, e até o momento da coleta de dados deste 

trabalho, apresentava erros na exibição das páginas que noticiam algumas ações da 

prefeitura. 

Foi identificado que a cidade oferece serviços aos idosos da cidade por meio 

dos CRAS, e de uma parceria entre a Secretaria de Assistência Social e Cidadania e 

o Centro de Referência do Idosos, que se trata de uma organização sem fins 

lucrativos, proporcionando aos idosos aulas de artesanato, dança, ginástica, 

alongamento, aulas de uso de smartphones, entre outras. 

Outra ação que a prefeitura desenvolve é a distribuição de óculos por meio do 

Programa da Boa Visão – Operação Terceira Idade para moradores da cidade com 

mais de 60 anos. 
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A cidade envia delegação de idosos para os jogos esportivos intermunicipais. 

A preparação ocorre por meio das Secretarias de Esporte e Lazer e de Assistência e 

Desenvolvimento Social na sede do Fundo Social da cidade. 

4.5.3 SANTO ANDRÉ 

A Prefeitura de Santo André não disponibiliza página específica para os 

idosos em seu site, mas divulga as ações a eles direcionadas em forma de notícias. 

A cidade tem o Centro de Referência do Idoso de Santo André (CRISA), 

importante equipamento gerenciado pela Secretaria de Inclusão e Assistência 

Social, no qual os idosos podem participar de atividades que contribuam para um 

processo de um envelhecimento saudável e no desenvolvimento da autonomia e da 

sociabilidade, além do fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio 

comunitário. No CRISA são atendidos 350 idosos por semana e são oferecidas 

atividades como ginástica, pilates, lian gong, yoga, ritmos, danças e diversos cursos 

como memorização, informática, beleza e saúde, pintura, inglês, entre outros. 

Durante a pandemia, as atividades do Centro foram suspensas e não tinham 

previsão de retorno. 

No site, encontra-se dois projetos voltados aos idosos que ocorrem no 

CRISA, um deles é o projeto “Dr. Aulegria” que promove a interação entre cães e 

idosos. A ação de cinoterapia (cãoterapia) é promovida pelas Secretarias de 

Cidadania e Assistência Social, Saúde e o Núcleo de Inovação Social, e além da 

integração e socialização dos idosos com os animais, incentiva a adoção dos cães e 

gatos do Canil Municipal, já que os animais levados ao local estão disponíveis para 

adoção no Centro de Zoonoses da cidade.  

Também há o projeto “Conectando Gerações - Inclusão Digital para a 3ª 

idade”, que ensina os idosos a usar smartphones e navegar na internet. O projeto é 

uma parceria da Prefeitura com o instituto Arbos, por meio do qual 15 idosos podem 

escolher uma vez por semana aula de informática ou de célula. As aulas são 

ministradas por alunos do instituto, promovendo o encontro de gerações. 

Santo André promove Conferências, seminários e eventos em prol da pessoa 

idosa, estimulando a discussão de propostas para essa faixa da população. Na 

Conferência Municipal realizada em 2019, foram aprovadas propostas importantes 
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como a ampliação do CRISA para bairros mais vulneráveis da cidade, a implantação 

do Serviço de Proteção Social Básica a idosos em domicílio e a garantia da 

ressocialização com apoio psicológico e social ao trabalhador aposentado para 

fortalecimento de vínculo junto à família. Também fizeram parte da relação de 

propostas: a criação de formulário simplificado para solicitação de medicação de alto 

custo no Hospital Estadual Mário Covas; melhoria do fornecimento dos 

medicamentos na rede pública de saúde; modernização no sistema de marcação de 

consultas; ampliação da fiscalização no transporte público para regular o fluxo de 

horários, bem como intensificar o treinamento dos motoristas, entre outras. No site 

não há informações sobre andamento e efetiva implantação dessas ações. 

Outra ação da Prefeitura, atua no combate à violência ao idoso, é o chamado 

“Programa de atenção a pessoas idosas em situação de violência em Santo André”. 

O programa que existe desde 1998, é destinado integridade física ou moral. A partir 

de denúncias de munícipes ou de encaminhamentos do Sistema de Justiça, uma 

equipe realiza visitas domiciliares a fim de identificar a situação do idoso, avaliar o 

grau de risco a que está submetido, mediar conflitos familiares, orientar a família e 

propor as medidas protetivas previstas em lei, valendo-se para isto, da rede 

municipal de serviços, de convênios com instituições de longa permanência e do 

Poder Judiciário. 

Santo André também promove a campanha anual de combate a Influenza, e 

no ano de 2020, bateu recordes de vacinação, também oferecendo a vacinação em 

modalidade drive-thru, o que evita a exposição dos idosos a aglomerações e, 

consequentemente, ao novo coronavírus. Somente na primeira etapa de vacinação 

foram imunizados 50% dos munícipes que formavam o grupo de risco, dentre idosos 

e profissionais da saúde. 

Em março de 2020, a Secretaria dos Transportes, restringiu a gratuidade de 

idosos nos ônibus municipais, bloqueando o uso dos Cartões Prioridade e Melhor 

Idade no período entre 9h e 16h. Segundo a Prefeitura, a ação é uma medida de 

prevenção à contaminação pelo novo coronavírus, ao limitar a circulação dos idosos 

em horário de pico. 

A Secretaria do Esporte e Práticas Esportivas promove a “Ginástica para 

Adultos e Terceira Idade”, no qual o Núcleo de Educação Física da cidade oferece 
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4.000 vagas, para a realização de duas aulas semanais de exercícios específicos 

orientados por profissionais especializados, em diversos pontos da cidade. 

Os idosos da cidade também participam dos Jogos Regionais do Idoso (JORI) 

e a cidade também possui seu próprio torneio, os chamados Jogos da Terceira 

Idade de Santo André. A competição é a única do gênero de formato aberto à 

participação avulsa ou através de entidades da região, contemplando 17 

modalidades esportivas. 

4.5.4 SÃO CAETANO DO SUL 

A cidade de São Caetano do Sul também divulga as ações voltadas para os 

idosos na página de notícias, não há uma página especial voltada aos serviços pra 

idosos. 

São Caetano do Sul possui uma Coordenadoria Municipal da Terceira Idade, 

vinculada à Secretaria Municipal da Saúde, que é responsável pelos cinco Centros 

Integrados de Saúde e Educação da Terceira Idade (CISE) na cidade. Nos CISE’s, 

os idosos podem participar de atividades esportivas como aulas de hidroginástica, 

pilates, voleibol, danças, entre outras. Além disso, os idosos contam com serviços 

de atenção básica como psicólogos, fisioterapeutas e geriatras. Durante a 

pandemia, programação dos Centros continuaram a distância, por meio de uma 

página na rede social Facebook que somou mais de 100 mil visualizações nas aulas 

e oficinas online. 

A cidade possui um Fundo Municipal do Idoso instituído em 2013, 

regulamentado em 2017, e gerenciado pela Secretaria Municipal de Assistência e 

Inclusão Social, com orientação do Conselho Municipal do Idoso. Os CISE’s se 

beneficiaram de doações do imposto de renda de empresas privadas e foi possível a 

aquisição de 207 itens como bicicletas ergométricas, multi estações para 

musculação, halteres, anilhas, entre outros, além de equipamentos para ginástica ao 

ar livre.  

Os associados ao CISE’s podem ainda participar da UniMais, inciativa fruto 

da parceria entre a Comtid, Secretaria Municipal da Saúde e Universidade Municipal 

de São Caetano do Sul. Nessa iniciativa, durante dois anos, os alunos acompanham 

aulas semanais na universidade, com acesso a atividades artísticas e culturais, 
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incentivando a pesquisa sobre temas relevantes para a terceira idade. Criada em 

2007, mais de 1.500 pessoas já participaram da iniciativa. Em 2020, aulas como 

administração de finanças domésticas, expressão e dançaterapia, inteligência 

emocional, corpo em movimento, Estatuto do Idoso, oficina de criatividade, escrita 

criativa, nutrição e saúde fizeram parte da grade. 

São Caetano do Sul promove a campanha de vacinação contra a Influenza, 

além dos locais tradicionais de vacinação, a prefeitura também disponibilizou uma 

estrutura montada em três locais da cidade de drive thru. 

O município tem ainda o projeto “Turismo na Maturidade” em que os idosos 

frequentadores dos CISE’s e residentes e ILPI’s dispõem de um ônibus totalmente 

acessível para transportá-los para atividades culturais. 

O programa “Remédio em Casa” visa dar mais conforto e facilidade a vida dos 

idosos e outros pacientes que utilizam remédios controlados, sem a necessidade de 

seu deslocamento até uma unidade de saúde. São entregues remédios para 60 dias, 

sendo necessária a reavaliação médica a cada seis meses. Há também o Auxílio 

Medicamentos para a terceira idade, para pessoa com doenças especiais e 

pacientes oncológicos, que estabelece o repasse de 60 reais mensais para cada 

beneficiário. 

A cidade promove ainda o Curso de Cuidadores de Idosos, que forma 

profissionais no cuidado e atenção especial à pessoa idosa, e o “Atualizando a 

Terceira Idade” que é um curso de capacitação para munícipes da terceira idade 

com interesse em inserção ou reinserção no mercado de trabalho e idosos que 

precisam contribuir financeiramente ou completar a renda familiar, mesmo após a 

aposentadoria.  

Outra iniciativa, é o programa “Agente Cidadão Sênior”, em que idosos após 

passarem por um processo de seleção podem trabalhar por 20 horas semanais em 

unidades da prefeitura e recebem auxílio pecuniário no valor de salário-mínimo 

nacional e cesta básica, por até um ano. 

Também é uma iniciativa da Prefeitura, Secretaria da Saúde e do Fundo 

Social de Solidariedade, o “Nutre&Ação Sênior”, projeto pelo qual os idosos 
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participam de oficinas e cursos de gastronomia, além de palestras informativas, com 

profissionais da saúde. 

A cidade promove eventos de valorização e conscientização sobre o 

envelhecimento como a “Semana do Idoso” com atividades como ginástica, dança, 

pilates, zumba, alongamento, hidroginástica, circuito funcional e aeróbico, 

caminhada, vôlei, jogos de tabuleiro, palestras sobre osteoporose, prevenção de 

quedas, direitos dos idosos, qualidade de vida, piqueniques, maquiagem e cuidados 

faciais, apresentações musicais, entres outras.  
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

A pesquisa foi realizada por meio do levantamento de dados referentes aos 

39 munícipios que compõem a Região Metropolitana de São Paulo, dos municípios 

investigados, 37 deles apresentaram nos websites de suas Prefeituras, ações, 

projetos e programas voltados à população de idosos. 

A seguir, será apresentada uma tabela, que sintetiza os dados coletados, com 

o total de ações voltadas aos idosos existentes em cada município. Os municípios 

foram classificados em grupos A (entre 8% e 10% de idosos), B (entre 10% e 12% 

de idosos), C (entre 12% e 14% de idosos) e D (mais de 14% de idosos). A 

consolidação dos dados possibilita uma avaliação do engajamento dos municípios 

na elaboração e implementação de ações voltadas para a população idosa. 

Tabela 3 - Classificação dos municípios por contingente de idosos em percentual 

  Município 
Total de 
Idosos 
(1.000) 

População 
Total 

(1.000) 

Idosos/Pop 
Total (%) 

Grupo 
Total de 
ações  

1 São Paulo 1.676.101 11.696.088 14,33% D 15 

2 
São Caetano do 
Sul 

32.672 150.860 21,66% D 13 

3 Guarulhos 140.991 1.313.169 10,74% B 12 

4 Mogi das Cruzes 53.334 419.486 12,71% C 9 

5 Santo André 112.478 688.899 16,33% D 9 

6 Suzano 32.202 282.428 11,40% B 9 

7 Diadema 41.630 399.510 10,42% B 8 

8 Cotia 24.067 233.703 10,30% B 7 

9 Franco da Rocha 14.741 146.129 10,09% B 7 

10 Itaquaquecetuba 31.027 355.502 8,73% A 7 

11 Santa Isabel 7.218 53.748 13,43% C 7 

12 Cajamar 6.473 73.588 8,80% A 6 

13 Carapicuíba 44.050 387.735 11,36% B 6 

14 
Itapecerica da 
Serra 

15.624 164.559 9,49% A 6 

15 Caieiras 10.207 96.368 10,59% B 5 

16 Embu das Artes 25.128 261.836 9,60% A 5 

17 Francisco Morato 15.608 168.120 9,28% A 5 

 

continua 



77 
 

 
 

 

continuação 

  Município 
Total de 
Idosos 
(1.000) 

População 
Total (1.000) 

Idosos/Pop 
Total (%) 

Grupo 
Total 

de 
ações  

18 Guararema 3.783 28.330 13,35% C 5 

19 Itapevi 19.352 226.211 8,55% A 5 

20 Osasco 83.266 676.149 12,31% C 5 

21 Barueri 25.100 257.525 9,75% A 4 

22 
Ferraz de 
Vasconcelos 

17.780 185.584 9,58% A 4 

23 Taboão da Serra 28.002 272.130 10,29% B 4 

24 Arujá 9.181 85.286 10,76% B 3 

25 Mauá 49.677 447.911 11,09% B 3 

26 Poá 13.182 112.820 11,68% B 3 

27 Ribeirão Pires 17.105 117.395 14,57% D 3 

28 
Rio Grande da 
Serra 

5.014 48.076 10,43% B 3 

29 
Santana de 
Parnaíba 

13.628 129.502 10,52% B 3 

30 
Vargem Grande 
Paulista 

5.482 49.842 11,00% B 3 

31 Embu-Guaçu 7.998 66.470 12,03% C 2 

32 Juquitiba 3.717 29.862 12,45% C 2 

33 Mairiporã 11.390 93.418 12,19% C 2 

34 Salesópolis 2.298 16.468 13,95% C 2 

35 Biritiba Mirim 4.040 31.195 12,95% C 1 

36 
São Bernardo do 
Campo 

107.313 799.645 13,42% C 1 

37 
São Lourenço da 
Serra 

1.901 15.082 12,60% C 1 

38 Jandira 11.049 119.011 9,28% A - 

39 
Pirapora do Bom 
Jesus 

1.624 17.865 9,09% A - 

TOTAL   2.725.433 20.717.505     195 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Observando a tabela, vê-se que três das quatro cidades que compõem o 

grupo “D”, ou seja, o grupo que possui o percentual de idosos maior que 14% da 

população total, aparecem na pesquisa entre as cinco cidades que mais executam 

ações com foco nos idosos.  

Algo que pode ser notado na tabela é que nas cidades classificadas nos 

grupos “B” e “C” (entre 10% e 14% de idosos), com exceção de Guarulhos, o maior 
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número de ações e programas encontrado foi 9, o que pode ser considerado uma 

quantidade modesta. Esse fato pode indicar uma falta de preocupação com a 

questão do envelhecimento por parte das autoridades. 

A quantidade de ações relatadas varia de 1 a 15, refletindo uma grande 

variabilidade. Como resultado, identificou-se uma média de 5 ações do poder público 

municipal na RMSP, em diversas áreas direcionadas aos idosos, número bastante 

baixo para um contingente de mais de dois milhões e meio de idosos.  

Apresenta-se agora a classificação das ações e seu detalhamento por 

município. A tabela a seguir contém o número de ações por categoria de ação 

desenvolvida.
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Tabela 4 – Classificação em grandes grupos das ações voltadas aos idosos na RMSP 

  Município Total de 
Idosos 
(1.000) 

População 
Total 
(1.000) 

Idosos/Pop. 
Total (%)  

Grupo Saúde Lazer e 
Socialização 

Assistência 
Social 

Conscientização Esporte Educação 
Continuada 

Transporte Trabalho Renda Total 
de 
ações 

1 São Paulo 1.676.101 11.696.088 14,33% D 5 3 3 1 - 2 1 - - 15 

2 São Caetano do 
Sul 

32.672 150.860 21,66% D 4 2 2 1   4 - - - 13 

3 Guarulhos 140.991 1.313.169 10,74% B 4 2 2 2 1 1   - - 12 

4 Mogi das 
Cruzes 

53.334 419.486 12,71% C 2 2 3 1 - - 1 - - 9 

5 Santo André 112.478 688.899 16,33% D 2 2 1 1 1 1 1 - - 9 

6 Suzano 32.202 282.428 11,40% B 1 3 2 1 - 2 - - - 9 

7 Diadema 41.630 399.510 10,42% B 1 1 - 1 1 2 2 - - 8 

8 Cotia 24.067 233.703 10,30% B 2 2 1 1 - 1 - - - 7 

9 Franco da 
Rocha 

14.741 146.129 10,09% B 3 1 1 1 1 - - - - 7 

10 Itaquaquecetuba 31.027 355.502 8,73% A 2 1 - 3 1 - - - - 7 

11 Santa Isabel 7.218 53.748 13,43% C 3 2 - 1 1 - - - - 7 

12 Cajamar 6.473 73.588 8,80% A 2 2 - 1 1 - - - - 6 

13 Carapicuíba 44.050 387.735 11,36% B 2 3 - - 1   - - - 6 

14 Itapecerica da 
Serra 

15.624 164.559 9,49% A   1 3 - - - 2 - - 6 

15 Caieiras 10.207 96.368 10,59% B - 1 1   2 1 - - - 5 

16 Embu das Artes 25.128 261.836 9,60% A - 1 1 1 1 1   - - 5 

17 Francisco 
Morato 

15.608 168.120 9,28% A 1 1 - 2 - - 1 - - 5 

18 Guararema 3.783 28.330 13,35% C 1 3 1 - - - - - - 5 

19 Itapevi 19.352 226.211 8,55% A 1 2 - 1 1 - - - - 5 

20 Osasco 83.266 676.149 12,31% C 2 1 1 - 1 - - - - 5 

21 Barueri 25.100 257.525 9,75% A 1 1 - 1 1 - - - - 4 

continua 
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  Município Total 
de 
Idosos 
(1.000) 

População 
Total 
(1.000) 

Idosos/Pop. 
Total (%)  

Grupo Saúde Lazer e 
Socialização 

Assistência 
Social 

Conscientização Esporte Educação 
Continuada 

Transporte Trabalho Renda Total 
de 
ações 

22 Ferraz de 
Vasconcelos 

17.780 185.584 9,58% A 2 1 - 1 - - - - - 4 

23 Taboão da Serra 28.002 272.130 10,29% B 1 1   1 - 1 - - - 4 

24 Arujá 9.181 85.286 10,76% B 1 1 1 - - - - - - 3 

25 Mauá 49.677 447.911 11,09% B 1 1     1 - - - - 3 

26 Poá 13.182 112.820 11,68% B 1 1 1 - - - - - - 3 

27 Ribeirão Pires 17.105 117.395 14,57% D 1 1 - - 1 - - - - 3 

28 Rio Grande da 
Serra 

5.014 48.076 10,43% B   1 - 1 1 - - - - 3 

29 Santana de 
Parnaíba 

13.628 129.502 10,52% B 2 1 - - - - - - - 3 

30 Vargem Grande 
Paulista 

5.482 49.842 11,00% B 1 1 - - - 1 - - - 3 

31 Embu-Guaçu 7.998 66.470 12,03% C - 1 - 1 - - - - - 2 

32 Juquitiba 3.717 29.862 12,45% C 1 1 - - - - - - - 2 

33 Mairiporã 11.390 93.418 12,19% C 1 - - - 1 - - - - 2 

34 Salesópolis 2.298 16.468 13,95% C 1 1 - - - - - - - 2 

35 Biritiba Mirim 4.040 31.195 12,95% C - 1 - - - - - - - 1 

36 São Bernardo do 
Campo 

107.313 799.645 13,42% C - - - - - - 1 - - 1 

37 São Lourenço da 
Serra 

1.901 15.082 12,60% C - 1 - - - - - - - 1 

38 Jandira 11.049 119.011 9,28% A - - - - - - - - - - 

39 Pirapora do Bom 
Jesus 

1.624 17.865 9,09% A - - - - - - - - - - 

  TOTAL         52 51 24 24 18 17 9 - - 195 

Fonte: Elaborada pela autora.
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Nos 37 municípios que divulgam informações nos sites das prefeituras sobre 

políticas direcionadas aos idosos, foram contabilizadas 195 programas, projetos e 

ações. Com o desenvolvimento da pesquisa e visão geral do cenário de políticas, 

foram identificados 9 grupos principais para o agrupamento dessas ações: 

“Assistência Social”, “Conscientização”, “Educação Continuada”, “Esporte”, “Lazer e 

Socialização”, “Renda”, “Saúde”, “Trabalho” e “Transporte”. A classificação das 

ações nos grupos citados, se deu pelo foco e similaridade das ações, em sua 

construção, implementação e objetivo final. 

Tabela 5 - Número de Ações por Categorias 

Categoria 
Número de 
ações 

Saúde 52 

Lazer e Socialização 51 

Assistência Social 24 

Conscientização 24 

Esporte 18 

Educação Continuada 17 

Transporte 9 

Trabalho - 

Renda - 

TOTAL 195 

                                        Fonte: Elaborada pela autora. 

Os grupos que mais concentraram ações foram “Saúde” com 52 ações; 

“Lazer e Socialização” com 51 ações; “Assistência Social” com 24 ações; 

“Conscientização” também com 24 ações; “Esporte” com 18 ações; “Educação 

Continuada” com 17 ações e “Transporte” com 9 ações. Nos grupos classificatórios 

de “Trabalho” e “Renda”, não foram identificadas ações.  

As ações classificadas no grupo da “Saúde” se concentraram principalmente 

na promoção e cuidado da saúde física do idoso, como as campanhas de vacinação, 

orientações gerais de saúde voltadas ao idoso, entrega de medicamentos 

específicos, assistência médica e equipe multidisciplinar. Os municípios de 

Guarulhos, Osasco, Poá, São Paulo, Santo André e São Caetano do Sul, foram as 

únicas cidades que apresentaram equipamentos de saúde inteiramente voltados aos 

cuidados e atendimento ao idoso. Saúde foi a categoria que apresentou o maior 

número de municípios, com ações identificadas em 29 deles (76%).  
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As ações classificadas no grupo de “Lazer e Socialização” se concentraram 

nos Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos específicos para idosos, 

os quais englobam as atividades artísticas, culturais e de lazer que visam o estímulo 

à troca de experiências, socialização e fortalecimentos dos vínculos familiares e 

sociais. O CRAS é o equipamento que apareceu com mais frequência no estudo 

com relação à realização de atividades como essas, porém 29 municípios 

divulgaram em seus sites a existência de centros especialmente voltados a esse tipo 

de ação para terceira idade.  

Já as ações classificadas no grupo de “Assistência Social” se concentraram 

principalmente no oferecimento de vagas em equipamentos de proteção social 

especial, como os Centros Dia e Instituições de Longa Permanência e serviços de 

proteção oferecidos nos CRAS e CREAS aos idosos em condições de fragilidade e 

vulnerabilidade social. Essas ações foram divulgadas por apenas 16 municípios, o 

que representa menos da metade dos municípios pesquisados. 

No grupo classificatório de ações de “Conscientização” estão inclusas ações e 

eventos, como as conferências, seminários, e eventos diversos que têm como 

finalidade debater, orientar, sensibilizar a sociedade como um todo sobre a questões 

pertinentes ao envelhecimento, desafios e direitos já conquistados, mas que por 

vezes não são exercidos e debatidos justamente pela falta de conhecimento. Esse 

grupo de ações é particularmente importante, pois não tem como foco principal o 

idoso e sim a sociedade como um todo, apoiando assim de forma efetiva, a inclusão 

do idoso na sociedade. Apresentaram ações como essas 20 cidades, mais da 

metade dos municípios da RMSP. 

As ações classificas no grupo “Esporte” concentraram-se nas participações e 

envio de delegações de atletas idosos para jogos, torneios e olímpiadas esportivas 

intermunicipais, sendo o principal deles os Jogos Regionais dos Idosos (JORI), 

competição criada na década de 90 e promovida pela Secretaria de Esportes do 

Estado de São Paulo. Dos municípios pesquisados, 18 deles divulgaram a 

participação no JORI. Barueri, Osasco e Santo André organizam ainda seus próprios 

jogos regionais para idosos. 
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Já o grupo de “Educação Continuada” agrupou os cursos de capacitação e 

inclusão digital oferecidos pelos municípios, as universidades abertas à terceira 

idade e educação de jovens e adultos. Neste contexto, 11 municípios divulgaram 

ações como essas e destacam-se as parcerias com as universidades, como a 

UNIFESP e USCS. 

No grupo “Transporte” foram classificados apenas dois tipos de ações, a 

gratuidade no transporte público e os cartões de estacionamento, que embora sejam 

garantidos por leis federais, demandam das prefeituras a operacionalização destes 

serviços e articulação entre poder público e empresas de transporte. Oito municípios 

apresentaram informações sobre acesso a esses serviços. 

Por fim, nos grupos “Trabalho” e “Renda”, não houve a classificação de 

ações, pelo fato de que as políticas encontradas, encaixavam-se mais no perfil de 

assistência social ou capacitação, e não visavam ou tinham como finalidade a 

efetiva inserção do idoso no mercado de trabalho ou geração de renda.  

As ações de saúde são fundamentais na garantia da qualidade de vida dos 

idosos, e é importante que os municípios priorizem a abordagem preventiva, 

otimizem e aumentem a rede de assistência existente, já que o sistema de saúde 

pública é o que sofre mais impacto com as limitações e doenças que naturalmente 

afetam o ser humano ao avançar da idade. Também são fundamentais as ações de 

convívio e lazer na terceira idade, pois afetam diretamente a qualidade de vida do 

idoso, as relações interpessoais são favorecidas e acarreta-se uma diminuição de 

doenças psicológicas e aumento da auto estima e bem estar do idoso. 

Deve-se ressaltar que os municípios têm adotado com frequência ações de 

conscientização, pois é por meio do conhecimento e do debate das questões entre 

poder público e sociedade que se levantam as demandas e suas potenciais 

soluções, mas é importante que não sejam apenas ações pontuais e que gerem 

soluções que não fiquem somente no papel. 

A não identificação de políticas focadas no trabalho e geração de renda é um 

resultado que merece atenção especial. Com o aumento da expectativa de vida da 

população, contar somente a Previdência Social como meio de sustento é 

preocupante. É importante que haja maior investimento dos municípios em ações de 
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trabalho e renda, não só para que tenhamos os idosos como população 

economicamente ativa, mas que também possam garantir seu sustento e usufruir 

dos benefícios psicológicos e sociais, ligados à possibilidade de se manter ativo e 

contribuitivo perante a família e sociedade. 

Um fato que pode evidenciar a falta de engajamento dos municípios na 

implementação das políticas para os idosos, é a baixa aderência ao “Programa São 

Paulo Amigo do Idoso”, pelo qual as cidades devem cumprir determinados requisitos 

relacionados à implementação de políticas públicas adequadas, como mapeamento 

da população idosa, diagnóstico das políticas voltadas aos idosos, criação do 

Conselho Municipal do Idoso, apoio ao idoso para o acesso a benefícios federais, 

entre outros.  

A participação no programa, beneficia o município com o envio de verbas 

para políticas para a terceira idade, estimula as cidades na criação da estrutura 

básica de atendimento ao idoso e propicia um adequado mapeamento das políticas 

no Estado de São Paulo. Dentre os municípios da RMSP, 8 possuem o Selo Inicial, 

7 possuem o Selo Intermediário, e apenas 1 possui o Selo Pleno. Os outros 23 não 

aderiram ao programa. 

Outro fator importante a citar, durante o período de distanciamento social e 

restrição de atividades decorrentes da pandemia do novo Coronavírus, é o fato de 

que somente 15 municípios divulgaram ações relacionadas a continuidade da 

prestação de serviços para os idosos, de modo a continuar a prestação de serviço 

eles, já que eles pertencem ao grupo de risco. Foram realizadas ações de forma 

remota e também ações em domicílio, sem interromper sua rotina, prestando o 

suporte necessário, durante o período no qual o isolamento social deste grupo foi 

recomendado. 

Um fato a ser mencionado é a importância do uso das ferramentas digitais 

como os sites, aplicativos (entre outros), para a divulgação e engajamento dos 

idosos nas discussões e programas existentes. Estes meios de comunicação, que 

se mostraram primordiais para a continuidade da prestação de serviços e 

comunicação com este público durante a pandemia, por vezes estavam 

desatualizados e carentes de investimento.  
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A cidade de São Paulo é a maior cidade do país e possui o maior contingente 

de idosos do país. Em consonância com esta realidade, é a cidade que mais 

desenvolve ações direcionadas aos idosos na RMSP. É um modelo a ser seguido, 

pois apresenta rede assistencial e de equipamentos públicos, para atendimentos dos 

idosos, estruturada e numerosa. É importante destacar, no entanto, que a cidade 

concentra mais da metade de todo o contingente de idosos da RMSP e que possui o 

maior PIB dentre todos os municípios, fatos que aceleram a urgência por políticas 

eficazes e facilitam a implementação delas na cidade. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo buscou identificar as principais ações e políticas públicas que as 

cidades da Região Metropolitana de São Paulo têm adotado direcionadas para a 

população idosa, uma vez que vivemos uma tendência acelerada de envelhecimento 

da população, com um aumento da expectativa de vida, devido a fatores como 

menores taxas de fecundidade e mortalidade e o aumento da qualidade de vida. 

Os objetivos traçados no início do estudo foram alcançados em sua 

integridade. Uma vez que as ações foram identificadas nos sites das prefeituras e 

analisadas, possibilitando a classificação e ordenação dos municípios bem como a 

classificação das políticas. Proporcionou-se um adequado panorama das políticas 

para idosos na RMSP.  

Os resultados obtidos podem ser utilizados na fomentação da discussão 

sobre ações públicas para um envelhecimento ativo e saudável, por gestores 

públicos e sociedade. A evidente tendência de envelhecimento acelerado da 

população torna a criação e implementação de políticas públicas direcionadas aos 

idosos, ações primordiais e urgentes para a promoção do envelhecimento ativo e 

saudável.  

Assim este trabalho buscou analisar o desempenho dos municípios nesta 

grande “teia” de ações e órgãos envolvidos, tendo como objeto de estudo a Região 

Metropolitana de São Paulo, levando à uma reflexão e análise do que se tem feito no 

âmbito de políticas públicas para esta faixa da população. A identificação das 

políticas públicas, no maior conglomerado urbano da América Latina, evidencia a 

necessidade de uma melhor estruturação da rede de atendimento aos idosos, com 

equipamentos públicos adequados e ações efetivas. 

A classificação e organização das políticas identificadas permite uma 

visualização das áreas que necessitam de manutenção e expansão, como saúde e 

assistência social, como também das áreas fundamentais que apresentam total falta 

de investimento, como trabalho e renda, algo que deve ocasionar problemas futuros, 

como uma grande parte da população potencialmente inativa e socialmente 

vulnerável.  
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Evidenciou-se também a importância dos meios digitais como uma forma de 

divulgação das ações do poder público. Afinal, a internet se mostra hoje 

fundamental, para obtenção e compartilhamento de informações sobre as ações do 

poder público municipal. Esse fato pode inclusive ser citado como uma limitação 

deste estudo, já que a fonte de dados foram os sites das prefeituras, uma vez que as 

cidades podem executar ações que não puderam ser acessadas.  

Essa informação é relevante para a discussão, pois os sites em muitos casos 

não estavam atualizados ou sem clareza nas informações, e a ineficiente divulgação 

das ações, ou a falta delas, tem impacto direto na aderência dos idosos a essas 

ações e abre também caminho para a realização de outros estudos, com meios 

diferentes de investigação. 

Outro ponto que se deve questionar é, apesar da internet ser um dos 

principais meios de propagação das informações, em que medida nossos idosos 

estão preparados para lidar com a tecnologia e acessar esses dados. Destaca-se 

então, a importância das ações de inclusão digital para os idosos e se abre espaço 

para a investigação desse tema por outros estudos. 

É preciso ressaltar também que o fato das ações e projetos serem 

disponibilizados nos sites, não significa que elas de fato sejam executadas e atinjam 

o público-alvo. Sua efetiva implementação é também uma limitação deste estudo e 

essa temática pode ser explorada por outros pesquisadores. 

Assim, fica clara a necessidade de uma discussão cada vez maior sobre o 

envelhecimento ativo e de soluções efetivas, com maior engajamento dos 

municípios, junto aos governos federal e estadual para atendimento das demandas 

dos idosos. 

 



88 
 

 
 

 

REFERÊNCIAS  

 

ALMEIDA, Dayse Coelho de. Estatuto do Idoso: real proteção aos direitos da melhor 

idade?. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 8, n. 

120, 1 nov. 2003. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/4402. Acesso em: 12 dez. 

2020. 

ALVES, José Eustáquio Diniz. A transição demográfica e a janela de 
oportunidade. São Paulo: Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial, 2008.  

ALVES, José Eustáquio Diniz. Os idosos serão um terço da população brasileira em 
2060. Portal do Envelhecimento e Longeviver, 2016. Disponível em: < 
https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/os-idosos-serao-um-terco-da-populacao-
brasileira-em-2060/> Acesso em: 16 de dez. de 2020. 
 
ANDRADE, Luana Machado et al. Políticas públicas para pessoas idosas no Brasil: 
uma revisão integrativa. Ciência & Saúde Coletiva, v. 18, p. 3543-3552, 2013. 

ARUJÁ. Prefeitura de Arujá, 2021. Disponível em: 

<http://www.prefeituradearuja.sp.gov.br/> Acesso em: 09 de jan. de 2021. 

BANCO MUNDIAL. Envelhecendo em um Brasil mais velho. Brasil, 2011. 

BARBIERI, Natália Alves. Velhice: melhor idade. O mundo da saúde, São Paulo–
2012, v. 36, n. 1, p. 116-119, 2012. 

BARUERI. Prefeitura de Barueri, 2020. Disponível em: 

<https://portal.barueri.sp.gov.br/> Acesso em: 16 de jan. de 2021. 

BELTRÃO, Kaizô Iwakami; CAMARANO, Ana Amélia; KANSO, Solange. Dinâmica 
populacional brasileira na virada do século XX. 2004. 

BIRITIBA MIRIM. Prefeitura de Biritiba Mirim. Disponível em: 

<http://biritibamirim.sp.gov.br/index.php> Acesso em: 17 de jan. de 2021. 

BRASIL. Acessar CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência 
Social, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/acessar-creas-
centro-de-referencia-especializado-em-assistencia-social> Acesso em: 15 de jan. de 
2021. 

BRASIL. Decreto Nº 10.741 de 13 dezembro de 2019.  
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão 
e das Funções de Confiança do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos, remaneja cargos em comissão e funções de confiança e transforma 
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e 
Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-
2022/2019/Decreto/D10174.htm#art8> Acesso em: 10 de fevereiro de 2021. 

 

https://jus.com.br/artigos/4402/estatuto-do-idoso
https://jus.com.br/artigos/4402/estatuto-do-idoso
https://jus.com.br/revista/edicoes/2003
https://jus.com.br/revista/edicoes/2003/11/1
https://jus.com.br/revista/edicoes/2003/11/1
https://jus.com.br/revista/edicoes/2003/11/1
https://jus.com.br/revista/edicoes/2003/11
https://jus.com.br/revista/edicoes/2003


89 
 

 
 

 

BRASIL. Decreto Nº 8.114 de 30 de setembro de 2013. Estabelece o Compromisso 
Nacional para o Envelhecimento Ativo e institui Comissão Interministerial para 
monitorar e avaliar ações em seu âmbito e promover a articulação de órgãos e 
entidades públicos envolvidos em sua implementação. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d8114.htm>, v. 
8114, 2013. Acesso em: 20 de dez. 2020.  

BRASIL. Decreto Nº 8.162 de 18 de dezembro de 2013. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d8162.htm> 
Acesso em: 20 de dez de 2020. 

BRASIL. Decreto-lei nº 5.109, de 17 de junho de 2004. Dispõe sobre a composição, 
estruturação, competências e funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos do 
Idoso - CNDI, e dá outras providências. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/decreto/d5109.htm#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20composi%
C3%A7%C3%A3o%2C%20estrutura%C3%A7%C3%A3o,CNDI%2C%20e%20d%C3
%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.> Acesso em: 20 de dez de 2020. 

BRASIL. Decreto nº 569 de 16 de junho de 1992. Dispõe sobre a Estrutura 
Regimental do Instituto Nacional do Seguro Social e dá outras providências. 
Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d569.htm#:~:text=DECRETA%
3A,I%20e%20II%20deste%20decreto.> Acesso em: 20 de dez de 2020. 

BRASIL. Estatuto do Idoso. Lei Nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Série fontes 
de referência. Legislação, n. 53, p. 42, 2003. 

BRASIL. Guia de Políticas, Programas e Projetos do Governo Federal. Compromisso 
Nacional para o Envelhecimento Ativo. Neusa Pivatto Müller (Org.). Brasília: 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 2015.  

BRASIL. Lei nº 11.433 de 28 de dezembro de 2006. Dispõe sobre o Dia Nacional do 
Idoso. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2006/Lei/L11433.htm>. Acesso em: 20 de dez. de 2020. 

BRASIL. Lei nº 12.435 de 6 de julho de 2011. Altera a Lei no 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social. Diário 
Oficial da União, 2011. 

BRASIL. LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social. Lei n. 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993. Aprovada pelo Decreto n. 1.330, de 8 de dezembro de 1994. 

BRASIL. Ministério da Previdência e Assistência Social. Plano Integrado de Ação 
Governamental para o desenvolvimento da Política Nacional do Idoso. Brasília; 
1997. 

BRASIL. Obter Proteção e Atendimento Especializada a Famílias e Indivíduos 
(PAEFI) - CREAS REGIONAIS, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-
br/servicos-estaduais/obter-protecao-e-atendimento-especializada-a-familias-e-
individuos-paefi-creas-regionais> Acesso em: 15 de jan. de 2021. 
 

https://www.gov.br/pt-br/servicos-estaduais/obter-protecao-e-atendimento-especializada-a-familias-e-individuos-paefi-creas-regionais
https://www.gov.br/pt-br/servicos-estaduais/obter-protecao-e-atendimento-especializada-a-familias-e-individuos-paefi-creas-regionais
https://www.gov.br/pt-br/servicos-estaduais/obter-protecao-e-atendimento-especializada-a-familias-e-individuos-paefi-creas-regionais


90 
 

 
 

 

BRASIL. Orientações técnicas. Centro de Referência de Assistência Social-
CRAS. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasília, 2009. 

BRASIL. Política Nacional do Idoso. Lei 8842, de 4 de janeiro de 1994. Secretaria 
Nacional dos Direitos Humanos, Brasília: 1998. 

BRASIL. Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. Cras – Institucional, 2015. 
Disponível em: <http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-
atendimento/creas> Acesso em: 18 de jan. de 2021. 
 
BRASIL, Senado Federal. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 
Senado Federal, Centro Gráfico, 1988. 

CAIEIRAS. Prefeitura de Caieiras. Disponível em:< https://caieiras.sp.gov.br/> 

Acesso em: 23 de jan. de 2021. 

CAJAMAR. Prefeitura de Cajamar. Disponível em: <https://cajamar.sp.gov.br/> 

Acesso em: 28 de dez. de 2020. 

CARAPICUÍBA. Prefeitura do Município de Carapicuíba. Disponível em: 

<http://www.carapicuiba.sp.gov.br/> Acesso em: 24 de jan. de 2021. 

CAETANO, Marcelo Abi-Ramia et al. O fim do fator previdenciário e a introdução da 
idade mínima: questões para a Previdência Social no Brasil. 2016. 
 
CAMARANO, Ana Amélia Coordenador et al. Como vai o idoso brasileiro?. 1999.  

CAMARANO, A. Ana. O idoso brasileiro no mercado de trabalho. IPEA – Rio de 
Janeiro, 2001.  
 
CAMARANO, Ana Amélia; BELTRÃO, Kaizô Iwakami. Distribuição espacial da 
população brasileira: mudanças na segunda metade deste século. 2000. 
 
CAMARANO, Ana Amélia; PASINATO, Maria Tereza. O envelhecimento 
populacional na agenda das políticas públicas. Os novos idosos brasileiros: muito 
além dos, v. 60, n. 1, p. 253-292, 2004. 
 
CAMARANO, Ana Amélia; KANSO, Solange; FERNANDES, Daniele. A população 
brasileira e seus movimentos ao longo do século XX. Novo regime demográfico: 
uma nova relação entre população e desenvolvimento, p. 81-116, 2014. 
 
CARVALHO, Carolina de Campos; ROMERO, Dalia; MARQUES, Aline Pinto. Plano 
de Ação Internacional para o Envelhecimento e políticas nacionais de saúde do 
idoso: aproximações e propostas. Águas de Lindóia: Fiocruz, 2012.  
 
CARVALHO, Dilma Maria de. Os desafios de envelhecer no Brasil. Portal do 
Envelhecimento e Longeviver, 2019. Disponível em: 
<https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/os-desafios-de-envelhecer-no-brasil/> 
Acesso em: 16 de dez. de 2020. 
 



91 
 

 
 

 

CARVALHO, José Alberto Magno de; GARCIA, Ricardo Alexandrino. O 
envelhecimento da população brasileira: um enfoque demográfico. Cadernos de 
saúde pública, v. 19, p. 725-733, 2003. 
 
CIELO, P. F. L. D.; VAZ, Elizabete Ribeiro de Carvalho. A legislação brasileira e o 
idoso. Rev. CEPPG, v. 2, n. 21, p. 33-46, 2009. 
 
COSTA, Marco Aurélio Coordenação. Caracterização e quadros de análise 
comparativa da governança metropolitana no Brasil: arranjos institucionais de gestão 
metropolitana: região metropolitana de São Paulo. IPEA. 2013. 
 
COTIA. Prefeitura de Cotia. Disponível em: <https://www.cotia.sp.gov.br/> Acesso 

em: 18 de jan. de 2021. 

DEBERT, Guita Grin. Pressupostos da reflexão antropológica sobre a 
velhice. Textos didáticos, n. 13, p. 7-30, 1994. 
DIADEMA. Prefeitura de Diadema. Disponível em: <http://www.diadema.sp.gov.br/> 

Acesso em: 22 de dez. de 2020. 

DE JESUS, Cleiton Silva. Transição Demográfica e o Regime Geral da Previdência 
Social no Brasil. Revista Economia Ensaios, v. 34, n. 2, 2020. 

EMBU DAS ARTES. Prefeitura de Embu das Artes. Disponível em: 

<http://www.cidadeembudasartes.sp.gov.br/embu/portal> Acesso em: 28 de dez. de 

2020. 

EMBU-GUAÇU. Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu. Disponível em: 

<https://embuguacu.sp.gov.br/> Acesso em: 22 de dez. de 2020. 

EMPLASA. Região Metropolitana de São Paulo. Empresa de Planejamento do 
Estado de São Paulo, 2019. Disponível em: <https://emplasa.sp.gov.br/RMSP> 
Acesso em: 07 de dez. de 2020. 
 
FERREIRA, Olívia Galvão Lucena et al. Significados atribuídos ao envelhecimento: 
idoso, velho e idoso ativo. Psico-USF, v. 15, n. 3, p. 357-364, 2010. 
 
FERNANDES, Maria Teresinha de Oliveira; SOARES, Sônia Maria. O 
desenvolvimento de políticas públicas de atenção ao idoso no Brasil. Revista da 
Escola de Enfermagem da USP, v. 46, n. 6, p. 1494-1502, 2012. 
 
FERRAZ DE VASCONCELOS. Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Disponível em: 

<http://ferrazdevasconcelos.sp.gov.br/web/> Acesso em: 28 de dez. de 2020. 

FONSECA, João José Saraiva. Apostila de metodologia da pesquisa científica. 
João José Saraiva da Fonseca, 2002. 

FRANCISCO MORATO. Prefeitura de Francisco Morato. Disponível 

em:<http://www.franciscomorato.sp.gov.br/> Acesso em: 23 de jan. de 2021. 



92 
 

 
 

 

FRANCO DA ROCHA. Prefeitura Municipal de Franco da Rocha. Disponível 

em:<http://www.francodarocha.sp.gov.br/> Acesso em: 22 de dez. de 2020. 

FUNDAÇÃO SEADE. Informações dos Municípios Paulistas. Portal de Estatísticas 
do Estado de São Paulo, c2020. Disponível em: < 
http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas> Acesso em: 05 de dez. de 2020. 
 
GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de pesquisa. 
Plageder, 2009. 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa (Atlas, Eds.). São Paulo, 
1991. 
 
GOMES, Juliana Napoleão et al. O Processo de Envelhecimento como Expressão 
da Questão Social. 2018. 
 
GUARAREMA. Prefeitura Municipal de Guararema. Disponível 

em:<http://www.guararema.sp.gov.br/> Acesso em: 17 de jan. de 2021. 

GUARULHOS. Prefeitura de Guarulhos. Disponível em: 

<https://www.guarulhos.sp.gov.br/> Acesso em: 26 de jan. de 2021. 

IBGE. Censo demográfico, 2010.  
 
IBGE. Mudança Demográfica no Brasil no Início do Século XXI: Subsídios para as 
projeções da população. Rio de Janeiro, 2015. 
 
IBGE. Produto Interno Bruto dos Municípios, 2017. Disponível em: 
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-
interno-bruto-dos-municipios.html?edicao=26360&t=resultados> Acesso em: 18 de 
dez. de 2020. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. Institucional, 2017. Disponível 
em: <https://www.gov.br/inss/pt-br/acesso-a-informacao/institucional> Acesso em: 15 
de janeiro de 2021. 

ITAPECERICA DA SERRA. Prefeitura do Município de Itapecerica da Serra. 

Disponível em: <https://www.itapecerica.sp.gov.br/> Acesso em: 28 de jan. de 2021. 

ITAPEVI. Prefeitura de Itapevi. Disponível em: <https://itapevi.sp.gov.br/> Acesso 

em: 22 de dez. de 2020. 

ITAQUAQUECETUBA. Prefeitura de Itaquaquecetuba. Disponível 

em:<https://www.itaquaquecetuba.sp.gov.br/> Acesso em: 22 de dez. de 2020. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza; COIMBRA JR, Carlos EA. Antropologia, saúde e 
envelhecimento. Editora Fiocruz, 2002.  
 
JUQUITIBA. Prefeitura Municipal de Juquitiba. Disponível em: 

<http://juquitiba.sp.gov.br/> Acesso em: 28 de dez. de 2020. 

https://www.gov.br/inss/pt-br/acesso-a-informacao/institucional


93 
 

 
 

 

MAIRIPORÃ. Prefeitura de Mairiporã. Disponível em: 

<http://www.mairipora.sp.gov.br/> Acesso em: 23 de jan. de 2021. 

MAUÁ. Prefeitura de Mauá. Disponível em: <http://www.maua.sp.gov.br/> Acesso 

em: 19 de jan. de 2021. 

MINISTÉRIO DA CIDADANIA. Creas – Centro de Referência Especializado em 
Assistência Social, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acesso-
a-informacao/carta-de-servicos/desenvolvimento-social/assistencia-social/creas-
centro-de-referencia-especializado-em-assistencia-social-1> Acesso em  
 
MIRANDA, Gabriella Morais Duarte; MENDES, Antonio da Cruz Gouveia; SILVA, 
Ana Lucia Andrade da. Desafios das políticas públicas no cenário de transição 
demográfica e mudanças sociais no Brasil. Interface-Comunicação, Saúde, 
Educação, v. 21, p. 309-320, 2016. 

MIRANDA, Gabriella Morais Duarte; MENDES, Antonio da Cruz Gouveia; SILVA, 
Ana Lucia Andrade. O envelhecimento populacional brasileiro: desafios e 
consequências sociais atuais e futuras. Revista Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia, v. 19, n. 3, p. 507-519, 2016. 

MOGI DAS CRUZES. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Disponível em: 

<https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/> Acesso em: 18 de jan. de 2021. 

NASRI, Fabio. O envelhecimento populacional no Brasil. Einstein, v. 6, n. Supl 1, p. 
S4-S6, 2008. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Plano de Ação Internacional de Viena 
sobre o Envelhecimento. Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento: Resolução 
39/125. Viena, 1982. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Princípios das Nações Unidas para as 
Pessoas Idosas. Assembleia Geral das Nações Unidas: Resolução 46/91, 1991. 
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Plano de ação internacional contra o 
envelhecimento, 2002/ Organização das Nações Unidas; tradução de Arlene Santos. 
–– Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2003. 
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Relatório mundial de envelhecimento e 
saúde. 2015. 

OSASCO. Prefeitura de Osasco. Disponível em: <http://www.osasco.sp.gov.br/> 

Acesso em: 24 de jan. de 2021. 

PINHEIRO JÚNIOR, Gilberto. Sobre alguns conceitos e características de velhice e 
terceira idade: uma abordagem sociológica Concepts and characteristics of aging 
and old age: a sociological approach. Revista Linhas, v. 6, n. 1, 2007. 

PINTO FILHO, Norberto Jorge. Desenvolvimento e a pessoa idosa: uma análise 
discursiva da política internacional e regional sobre o envelhecimento. 2017. 



94 
 

 
 

 

POÁ. Prefeitura de Poá Estância Hidromineral. Disponível em: 

<https://prefeituradepoa.sp.gov.br/> Acesso em: 09 de jan. de 2021. 

RIBEIRÃO PIRES. Prefeitura de Ribeirão Pires. Disponível em: 

<https://www.ribeiraopires.sp.gov.br/> Acesso em: 22 de dez. de 2020. 

RIO GRANDE DA SERRA. Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra. Disponível 

em: <http://www.riograndedaserra.sp.gov.br/> Acesso em: 23 de jan. de 2021. 

SALESÓPOLIS. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Salesópolis. 

Disponível em: <http://www.salesopolis.sp.gov.br/site/> Acesso em: 09 de jan. de 

2021. 

SANTA ISABEL. Prefeitura de Santa Isabel. Disponível em: 

<https://santaisabel.sp.gov.br/portal/> Acesso em: 22 de dez. de 2020. 

SANTANA DE PARNAÍBA. Prefeitura de Santana de Parnaíba. Disponível em: 

<https://www.santanadeparnaiba.sp.gov.br/> Acesso em: 17 de jan. de 2021. 

SANTO ANDRÉ. Prefeitura de Santo André. Disponível em: 

<https://www.santoandre.sp.gov.br/PortalServico/default.aspx> Acesso em: 28 de 

jan. de 2021. 

SANTOS, Maíra Rocha. Escolaridade e envelhecimento: panorama das políticas 
públicas e marco regulatório no Brasil - 1991 a 2011. 2019. 131 f., il. Dissertação 
(Mestrado em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional) - 
Universidade de Brasília, Brasília, 2019. 

SÃO BERNARDO DO CAMPO. Prefeitura de São Bernardo do Campo. Disponível 

em: <https://www.saobernardo.sp.gov.br/prefeitura> Acesso em: 17 de jan. de 2021. 

SÃO CAETANO DO SUL. Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul. Disponível 

em: <https://www.saocaetanodosul.sp.gov.br/> Acesso em: 27 de jan. de 2021. 

SÃO LOURENÇO DA SERRA. Prefeitura de São Lourenço da Serra. Disponível em: 

<http://saolourencodaserra.sp.gov.br/novo/> Disponível em: 29 de jan. de 2021. 

SÃO PAULO. Cidade de São Paulo. Disponível em: <http://www.capital.sp.gov.br/> 

Acesso em: 28 de jan. de 2021. 

SÃO PAULO. Lei complementar nº 1.139, de 16 de junho de 2011. Reorganiza a 
Região Metropolitana da Grande São Paulo, cria o respectivo Conselho de 
Desenvolvimento e dá providências correlatas. 2011. 

SIMÕES, Ângela; SAPETA, Paula. Construção social do envelhecimento 
individual. Revista Kairós: Gerontologia, p. 9-26, 2017. 

SIMÕES, Celso Cardoso da Silva. Relações entre as alterações históricas na 
dinâmica demográfica brasileira e os impactos decorrentes do processo de 
envelhecimento da população. Rio de Janeiro: IBGE, p. 119, 2016.  



95 
 

 
 

 

SIMÕES, Janaina Machado. Direitos Fundamentais e Efetivação das Políticas 
Públicas para a população idosa: moradia, transporte, cultura, esporte e lazer. Rio 
de Janeiro: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 2019. 

SILVA, Maria do Rosário de Fátima; YAZBEK, Maria Carmelita. Proteção social aos 
idosos: concepções, diretrizes e reconhecimento de direitos na América Latina e no 
Brasil. Revista Katálysis, v. 17, n. 1, p. 102-110, 2014. 

SUZANO. Prefeitura de Suzano. Disponível em: 

<https://www.suzano.sp.gov.br/web/> Acesso em: 10 de jan. de 2021. 

TABOÃO DA SERRA. Prefeitura Taboão da Serra. Disponível em: 

<http://ts.sp.gov.br/> Acesso em: 29 de jan. de 2021. 

TIMO-IARIA, Cesar. O envelhecimento. Acta Fisiátrica, v. 10, n. 3, p. 114-120, 
2003. 
 
VASCONCELOS, Ana Maria Nogales; GOMES, Marília Miranda Forte. Transição 
demográfica: a experiência brasileira. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 21, 
n. 4, p. 539-548, 2012. 

VARGEM GRANDE PAULISTA. Prefeitura de Vargem Grande Paulista. Disponível 

em: <http://www.vargemgrandepta.sp.gov.br/site/> Acesso em: 29 de jan. de 2021. 

VERAS, Renato P.; RAMOS, Luiz Roberto; KALACHE, Alexandre. Crescimento da 
população idosa no Brasil: transformações e consequências na sociedade. Revista 
de Saúde Pública, v. 21, p. 225-233, 1987. 

VERAS, Renato Peixoto; OLIVEIRA, Martha. Envelhecer no Brasil: a construção de 
um modelo de cuidado. Ciência & saúde coletiva, v. 23, p. 1929-1936, 2018. 

WILLIG, Mariluci Hautsch; LENARDT, Maria Helena; MÉIER, Marineli Joaquim. A 
trajetória das políticas públicas do idoso no Brasil: Breve análise. Cogitare 
enfermagem, v. 17, n. 3, 2012. 
 
WONG, Laura L. Rodríguez; CARVALHO, José Alberto. O rápido processo de 
envelhecimento populacional do Brasil: sérios desafios para as políticas 
públicas. Revista Brasileira de Estudos de População, v. 23, n. 1, p. 5-26, 2006. 


