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RESUMO    

 

A população brasileira está envelhecendo, levando a maior expectativa de vida no país. Este 
aumento da longevidade torna muito importante as atividades preventivas com a finalidade 
de se reduzir os agravos à saúde e de se melhorar a qualidade de vida da população longeva. 
Este trabalho teve como objetivo apresentar uma sugestão de criação de centros de 
convivência para militares da reserva e demais idosos no contexto do Exército Brasileiro, 
enfatizando as ações preventivas em saúde. Para a execução da pesquisa, foi realizado um 
levantamento bibliográfico sobre o tema e formulado um questionário que foi enviado para 
militares da área da saúde do Exército. Os resultados mostraram que a maioria dos 
entrevistados julga importante a criação de centros de convivência com enfoque na prevenção 
de agravos e que, também, ações multidisciplinares e preventivas podem reduzir as 
internações hospitalares e os custos do Fundo de Saúde do Exército – FuSEx. Concluiu-se que 
os resultados são compatíveis com as evidências encontradas na literatura médica sendo, 
portanto, relevante a criação de centros de convivência para idosos no Exército Brasileiro,  com 
a finalidade de prevenir agravos à saúde desta população. 

Palavras-chave: Idosos. Centro de convivência. Prevenção. FuSEX. Exército. 
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RESUMEN   

 

 

La población brasileña está envejeciendo, lo que lleva a una mayor esperanza de vida en el 
país. Este aumento de la longevidad hace que las actividades preventivas sean muy 
importantes para reducir los problemas de salud y mejorar la calidad de vida de la población 
longeva. Esta investigación tuvo como objetivo presentar una sugerencia para la creación de 
centros sociales para militares jubilados y para los demás ancianos en Ejército Brasileño, 
enfatizando las acciones preventivas de la salud. Para la ejecución de la investigación, fue 
realizado un levantamiento bibliográfico acerca del tema y creada una encuesta que se envió 
para los militares de la salud del Ejército. Los resultados mostraron que la mayoría de los 
entrevistados tienen en cuenta que és importante la creación de centros comunitarios con 
atención en la prevención de enfermedades, y que las acciones multidisciplinarias y 
preventivas también pueden reducir las hospitalizaciones y los costos del Fondo de Salud del 
Ejército - FuSEx. Se concluyó que los resultados son compatibles con la evidencia encontrada 
en la literatura médica y, por lo tanto, és relevante la creación de centros comunitarios para 
ancianos en el Ejército Brasileño, con el objetivo de prevenir daños a la salud de esta población. 

Palabras-clave: Ancianos. Centro comunitario. Prevención. FuSEX. Ejército. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
 A população brasileira está envelhecendo. Segundo informações do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde - DATASUS, a população de idosos residentes no Brasil 

é de 41,5 milhões. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta uma 

projeção de aumento da população idosa, chegando a 58,2 milhões até o ano de 2060. Com 

isso, a expectativa de vida no Brasil passa para 73,1 anos para o homem e 80,1 anos para a 

mulher, conforme as Tábuas Completas de Mortalidade, do IBGE, edição de 2019. 

Em função deste acréscimo populacional, o atendimento aos idosos reveste-se de 

grande importância, pois o envelhecimento muitas vezes associa-se a um aumento das 

doenças crônico-degenerativas que, se não forem controladas adequadamente, contribuem 

para a má qualidade de vida desta população e sobrecarregam os sistemas de saúde com 

internações prolongadas, por exemplo. 

Todos os idosos, mesmo os que não possuem comorbidades, apresentam um risco 

aumentado (quando comparado aos não idosos) para certos agravos, tais como: fragilidade, 

quedas, perda de massa muscular, entre outros. Isto ocorre em função de diversas alterações 

na anatomia, fisiologia e funcionalidade que ocorrem com a longevidade. Os riscos, quando 

não observados e prevenidos, podem levar a um aumento da morbi-mortalidade nesta faixa 

etária. 

Diante do exposto, torna-se essencial o investimento em ações de prevenção primária 

mailto:ana.doc2002@gmail.com
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visando ao controle dos agravos à saúde nesta faixa etária. Um exemplo deste tipo de ação 

preventiva é a criação de centros de convivência para idosos. 

O centro de convivência para idosos é um espaço destinado ao atendimento 

multidisciplinar e ao convívio social, com enfoque em atividades preventivas, contribuindo 

para a melhoria da qualidade de vida e para a diminuição do isolamento social, tão prevalente 

neste grupo populacional. 

O objetivo deste trabalho de conclusão de curso é de propor a criação de centros de 

convivência para idosos militares da reserva do Exército, assim como para os demais idosos 

beneficiários do Sistema de Atendimento Médico-hospitalar ao Militares do Exército e seus 

Dependentes – SAMMED e do Fundo de Saúde do Exército – FUSEX. O enfoque principal é em 

atividades preventivas multidisciplinares e atividades sociais, contribuindo, dessa maneira, 

para a melhoria da qualidade de vida destes indivíduos. 

O tema será detalhado a seguir, neste estudo. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A pesquisa teve início com uma revisão de literatura acerca do tema escolhido, com a 

finalidade de reunir informações pertinentes de maneira clara e sucinta, contribuindo para o 

enriquecimento teórico deste trabalho. 

 

2.1 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 

 O envelhecimento populacional é um fenômeno que está ocorrendo mundialmente. O 

Brasil vem enfrentando uma transição demográfica acentuada desde a década de 1960, 

ocorrendo principalmente pela queda das taxas de mortalidade e, também, fecundidade. 

A diminuição dos níveis de mortalidade conjuntamente com os da fecundidade fez 

com que a participação da população de 60 e mais anos de idade aumentasse 

substancialmente nas últimas décadas (DATASUS). 

 Segundo dados do IBGE, a expectativa é de que o número de pessoas com 65 anos ou 

mais praticamente triplique, chegando a 58,2 milhões em 2060, o que corresponde a cerca de 

25% da população. 
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 A fim de preservar a qualidade de vida da população longeva, é necessário que os 

sistemas de saúde do país estejam preparados para atender às demandas que acompanham 

o aumento da idade. “O crescente custo dos cuidados em saúde, determinado pela introdução 

de novas tecnologias, mas também pelo aumento da prevalência das doenças crônicas e de 

sua duração, suscita hoje discussão e exige reorganização do cuidado do idoso” (MOURA e 

VERAS, 2016, p. 2). 

Conforme descrito por Ottoni (2020, p. 22): 

ressalta-se que o crescimento da população idosa no Brasil precisa ser acompanhado 

da implementação de políticas públicas voltadas para este estrato populacional para 

que o processo de envelhecer ocorra com qualidade de vida. Neste cenário, ganham 

importância decisiva as políticas públicas de saúde, visto que, com o avançar da idade, 

aumentam as morbidades e suas complicações que representam potencial 

expressivo na vida do idoso. 

 

2.1.1 Senescência X Senilidade 

 Papaléo Netto (In FREITAS 2016, p. 121) explica a diferença conceitual entre 

senescência e senilidade: 

A distinção entre senescência ou senectude, que resulta do somatório de alterações 

orgânicas, funcionais e psicológicas próprias do envelhecimento normal, e senilidade, 

que é caracterizada por modificações determinadas por afecções que 

frequentemente acometem a pessoa idosa, é, por vezes, extremamente difícil. O 

exato limite entre esses dois estados não é preciso e caracteristicamente apresenta 

zonas de transição frequentes, o que dificulta discriminar cada um deles. 

Em termos práticos, pode-se dizer que a senescência é o fenômeno normal do envelhecimento, 

enquanto a senilidade é o envelhecimento patológico. 

Os fatores que contribuem para o envelhecimento saudável, ou seja, a senescência, 

devem sempre ser alcançados, tais como: alimentação saudável ao longo da vida, prática de 

atividade física, evitar o tabagismo, manter relacionamentos sociais, dentre outros. 

Uma das questões mais importantes para que os idosos envelheçam com saúde é a 

preservação da capacidade funcional e da autonomia. “A capacidade funcional é definida 

como a aptidão do idoso para realizar determinada tarefa que lhe permita cuidar de si mesmo 
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e ter uma vida independente em seu meio” (FREITAS et al, 2016, p. 429). Esta funcionalidade 

é medida através de escalas. A autonomia significa a independência  para gerir a própria vida, 

ou seja, o auto-cuidado. Existem diversas patologias que diminuem a capacidade funcional e 

autonomia dos idosos, dentre elas as doenças crônico-degenerativas. 

 Portanto, um fator primordial para que se preserve ao máximo a senescência e se evite 

a senilidade é a prevenção de doenças crônico-degenerativas. 

 

2.1.2 Morbimortalidade de idosos no Brasil 

 O rápido envelhecimento da população do Brasil ocorreu, principalmente, em 

consequência da diminuição dos óbitos por doenças infecciosas após a descoberta dos 

antibióticos, nas décadas de 1940 a 1970, levando a uma redução da taxa de mortalidade.  

Com isso, a população passou a sobreviver mais e as mortes passaram a ocorrer, mais 

frequentemente, por enfermidades crônico-degenerativas, como as doenças cardiovasculares 

e as neoplasias. Além disso, a partir da década de 1960, houve uma redução da taxa de 

fecundidade no país. Então, pode-se concluir que o aumento da longevidade leva a uma 

mudança no perfil de morbimortalidade de uma população. Um país que passou a ter um 

número de pessoas idosas maior do que de jovens, certamente teve uma queda na taxa de 

mortalidade por doenças infecciosas além da queda da taxa de fecundidade e, com a maior 

longevidade, as mortes passaram a ser mais prevalentes por doenças crônico-degenerativas. 

 Dentre as causas de mortalidade entre os idosos, o grupo das doenças cardiovasculares 

está em primeiro lugar em qualquer faixa etária, ou seja, em idosos mais jovens e também nos 

muito idosos (estes sendo os acima de oitenta anos). Porém, dentro deste universo de 

afeccções cardiovasculares, há uma diferença nas causas mais prevalentes de acordo com o 

grupo etário. Por exemplo, entre os idosos de 60 a 69 anos predominam, em primeiro lugar, 

os agravos cardiovasculares isquêmicos (infarto agudo do miocárdio), seguidos pelos agravos 

cerebrovasculares (acidente vascular encefálico). Nesta faixa de idade, os homens apresentam 

uma mortalidade maior do que as mulheres. Entre os octogenários, as doenças 

cardiovasculares continuam figurando como as principais causas de mortalidade, porém, há 

uma inversão quando comparado a faixa etária de idosos mais jovens: as doenças 



17 

 

 

cerebrovasculares aparecem em primeiro lugar, seguidas pelas causas cardiovasculares  

isquêmicas. Além disso, acima de 80 anos, as taxas de mortalidade feminina aproximam-se 

muito das taxas masculinas, diferindo do que é observado nos idosos mais jovens. 

 A segunda causa de mortalidade em idosos são as neoplasias, mas isso nos idosos 

jovens. Acima de 80 anos, a segunda causa são as doenças pulmonares (pneumonias). 

 Outras causas importantes de mortalidade em idosos são as outras doenças 

cardiovasculares, como: insuficiência cardíaca, arritmias, hipertensão arterial e embolia 

pulmonar. O diabetes melito é uma doença que em muito contribui para o incremento da taxa 

de mortalidade de idosos, seja em qualquer faixa etária acima dos 60 anos. 

 Ao analisarmos as principais causas de morbimortalidade em idosos, verificamos que 

praticamente todas têm um fator em comum: são causas potencialmente modificáveis, onde 

medidas simples como mudanças no estilo de vida e investimento em ações multidisciplinares 

voltadas para a prevenção são capazes de alterar favoravelmente o curso destas doenças. 

2.2. PREVENÇÃO DE AGRAVOS À SAÚDE 

 De acordo com CHAIMOWICZ (In FREITAS 2016, p. 256): 

a maioria das mortes ocorre como complicações de doenças cuja prevenção e 

controle têm custo relativamente baixo e não envolvem procedimentos tecnológicos 

complexos. Muitas delas são provocadas por hábitos de vida deletérios e a maioria, 

especialmente as neoplasias, o diabetes e as cardiopatias, poderiam ser adiadas, 

prevenidas ou detectadas precocemente, em estágios ainda suscetíveis à cura. 

 Um dos aspectos mais importantes no campo da prevenção é a promoção da saúde. 

 Conforme descrito na Carta de Otawa, documento apresentado na Primeira 

Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, em 1986: 

promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para 

atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 

participação no controle deste processo. Para atingir um estado de completo bem-

estar físico, mental e social os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, 

satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. 
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A promoção da saúde engloba abordagens sociais, políticas, voluntárias, individuais, todas 

interligadas para assegurar o incremento da qualidade de vida da população. 

 A promoção e a prevenção da saúde, embora estejam interligadas, são conceitos 

distintos. A promoção da saúde está relacionada a aspectos educativos como campanhas de 

prevenção de doenças, estímulo a hábitos saudáveis e estratégias multisetoriais visando ao 

aumento da qualidade de vida, dentre outros. Já a prevenção da saúde significa evitar um 

estado patológico de um indivíduo ou de uma população ou evitar o agravamento de um mal 

já instalado, pois a prevenção apresenta níveis. 

 Conforme descrito nos Cadernos de Atenção Primária, volume II (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2014, p. 15), a prevenção de doenças apresenta-se em quatro níveis: prevenção 

primária, secundária , terciária e quaternária. A primária é a atuação para evitar as causas e os 

fatores de risco de um problema de saúde antes que esse problema ocorra. Ou seja, a 

prevenção primária atua exatamente igual à promoção da saúde. Um bom exemplo de 

prevenção primária é a vacinação. A prevenção secundária é a ação que é realizada depois que 

já foi detectado um problema de saúde, mesmo que esteja ainda num estágio subclínico, com 

o objetivo de diminuir os efeitos deletérios deste problema, por exemplo: a detecção precoce 

de uma doença. A prevenção terciária é aquela que atua após a instalação de uma doença, 

com a finalidade de rabilitação funcional, como vemos na atuação de fisioterapia após um 

acidente vascular encefálico que deixou sequelas motoras. Já o último nível de prevenção, a 

quaternária, é aquela que visa evitar a que o indivíduo sofra iatrogenias, tais como: evitar a 

“hipermedicalização” ou a indicação exagerada de tratamentos cirúrgicos. 

 

2.2.1 Prevenção de doenças crônico-degenerativas 

 

Como citado anteriormente, a principal causa de mortes na faixa etária geriátrica são 

as doenças crônico-degenerativas, também conhecidas como doenças crônicas não-

transmissiveis. 

Dentre as doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) apresenta 

elevada prevalência no mundo todo.  A hipertensão é conhecida pelos profissionais de saúde 

como a “inimiga silenciosa”, já que, em muitos casos, não causa sintomas exuberantes. Muitos 
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indivíduos podem passar anos sem saber que estão hipertensos, pois o organismo vai se 

adaptando lentamente ao aumento da pressão. Nesses casos, esse aumento gradual e 

adaptativo pode levar às chamadas “lesões de órgãos-alvo”, com complicações 

potencialmente fatais em diversos sistemas, como: as lesões renais (insuficiência renal), 

cardíacas (aumento da massa muscular cardíaca, por exemplo), olhos (podendo levar a 

alterações graves na retina e, até, à cegueira) e cérebro (encefalopatia hipertensiva).   

 Ações de prevenção primária, como a simples medida da pressão arterial, ou 

secundária, como detecção precoce da doença e controle adequado dos possíveis agravos, são 

capazes de reduzir significativamente as consequências deletérias deste grande mal. 

O diabetes melitus (ou melito) é outra doença com elevada prevalência na população 

mundial. Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2019-2020, p. 14), o Brasil 

é o quarto país do mundo em número de pessoas com diabetes. A taxa de mortalidade por 

diabetes no Brasil apresenta um aumento exponencial acima dos sessenta anos, chegando, 

em algumas regiões do país, a ser de 255/100 mil habitantes. O diabetes associa-se com a 

hipertensão arterial, ou seja, o aumento da pressão é quase três vezes mais frequente nos 

diabéticos. O diabetes, juntamente com o aumento da pressão, equivalem as duas principais 

causas de cegueira e, também, insuficiência renal necessitando de terapia renal substitutiva 

(diálise). A prevenção primária e secundária revestem-se de importância no caso do diabetes. 

Medidas devem ser adotadas para o rastreio e acompanhamento dos indivíduos com fatores 

de risco para o desenvolvimento da doença, tais como aqueles que possuam histórico familiar 

relevante, os que apresentem exames de rotina compatíveis com pré-diabetes, dentre outros. 

As neoplasias constituem importante grupo de doenças crônico-degenerativas. Tanto 

a incidência (número de casos novos) quanto a prevalência de câncer vem aumentando em 

todo o mundo, nos últimos anos. O  câncer de pulmão é o mais incidente no mundo, seguido 

pelo câncer de mama, cólon e reto e próstata. No Brasil, a estimativa é de que ocorram 625 

mil novos casos de câncer para cada ano do triênio 2020-2022. O câncer de pele não 

melanoma será o mais incidente, seguido pelos cânceres de mama e próstata, cólon e reto, 

pulmão e estômago (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020, p. 26). Infelizmente, o histórico familiar  

para o câncer não é modificável, não se consegue modificar a hereditariedade e a genética. 

Por isso, torna-se essencial adotar um bom estilo de vida, ou seja, alimentação saudável, 
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controle do peso, prática de atividades físicas, dentre outros. O estilo de vida é um fator 

possível de ser mudado e isso contribui muito para a prevenção de neoplasias.   

O tabagismo é um grande mal que atinge milhões de pessoas. A última atualização da 

Classificação Internacional das Doenças (CID – 10) incorporou o tabagismo no capítulo 

“Problemas relacionados com o estilo de vida”. As neoplasias de cavidade oral, esôfago e 

pulmão estão intimamente relacionadas ao hábito de fumar. Mas desde a década de 1960, 

quando foi estabelecida pela primeira vez a relação entre o consumo do tabaco e câncer, já 

foram associados mais de vinte tipos de neoplasias ao tabagismo. Felizmente, no Brasil, houve 

um declínio importante do número de fumantes, desde a década de 1980, após a instituição 

do Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT). Esta programa é um exemplo muito 

interessante de como a prevenção primária é relevante e contribui para o controle de agravos 

à saúde. 

 Como visto nos parágrafos acima, os fatores de risco para as doenças crônico-

degenerativas são principalmente modificáveis, ou seja, mudanças no estilo de vida seriam 

capazes de reduzir as taxas destas doenças. Hábitos simples, como: praticar atividade física 

regular, controlar o peso, ter uma dieta adequada, sem excessos de gordura e açúcares e evitar 

o tabagismo já causam um impacto positivo no controle dos agravos à saúde. 

 

2.2.2 Prevenção de doenças infecto-contagiosas 

Falando um pouco sobre doenças infecciosas na população geriátrica, uma ação 

preventiva de grande significado é manter a caderneta de vacinação em dia. Nenhuma vacina 

apresenta cem por cento de eficácia, mas, mesmo assim, conferem imunidade significativa 

contra várias doenças. 

 Existem algumas vacinas que são de grande importância para os idosos, como: a vacina 

contra influenza, antipneumocócica (pneumonia), difteria e tétano, herpes-zóster, dentre 

outras. 

Como dito pelo ilustríssimo Dr. Antônio Carlos Lopes, presidente da Sociedade 

Brasileira de Clínica Médica (SBCM), na abertura do 10º Curso Avançado de Reciclagem em 

Clínica Médica, de 2021, “a coisa mais triste é perder um paciente por uma causa que seria 

evitável”.  E as vacinas são um recurso para prevenção de morbimortalidade em todas as faixas 
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etárias, ainda mais para os idosos. 

Em se tratando de doenças infecciosas em idosos, as que mais contribuem para 

aumentar a mortalidade são as infecções urrinárias e as pulmonares. Os idosos, na maioria 

das vezes, não manifestam os sintomas clássicos de uma infecção, como: febre, tosse (no caso 

do pulmão) ou dor ao urinar. As doenças infecciosas neste grupo etário costumam apresentar 

sinais e sintomas atípicos, como: falta de apetite, alterações no sono e no nível de consciência, 

prostração. É por este motivo que muitas vezes as infecções vão se “arrastando” até que levam 

ao quadro de sepse, que é a infecção generalizada, condição patológica tão grave e com 

elevada mortalidade. A Sociedade Americana de Cuidados Intensivos ( Society of Critical Care 

Medicine) lançou, no ano de 2002, a “Surviving Sepsis Campaign” (SSC), campanha com a 

finalidade de divulgar publicações de diretrizes baseadas em evidências, além de promover 

ações para a melhoria do desempenho do tratamento da sepse. Anualmente, são 50 

(cinquenta) milhões de casos de sepse no mundo, com 11 (onze) milhões indo a óbito. É 

essencial que as infecções nos idosos sejam detectadas precocemente, para que as medidas 

terapêuticas sejam rapidamente instituídas, evitando-se, com isso, a evolução desfavorável e 

óbito. Da mesma maneira, as medidas preventivas devem ser prioridade, principalmente nos 

indivíduos mais susceptíveis, como os portadores de doenças crônicas com potencial para 

rebaixar a imunidade e desenvolver infecções. Também existem outras condições como a 

disfagia, que precisam ser precocemente observadas, pois podem levar a aspirações para o 

pulmão e, consequentemente, a pneumonias (daí a importância da atuação dos profissionais 

da fonoaudiologia, nestes casos). 

 

2.2.3 Prevenindo os agravos advindos dos “gigantes da Geriatria” 
 

Existem algumas condições que afetam particularmente os idosos e que precisam ser 

avaliadas por profissionais especialistas na área de Geriatria. São cinco síndromes geriátricas, 

conhecidas como: os cinco “Is”: 

1. Iatrogenia; 

2. Instabilidade postural; 

3. Incontinência urinária; 

4. Imobilidade e 
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5. Insuficiência cerebral. 

A iatrogenia é definida como a má prática médica ou de outro profissional de saúde no 

atendimento ao idoso, que ocorre por desconhecimento das alterações inerentes a 

senescência ou senilidade. Um exemplo de iatrogenia é a prescrição de medicamentos 

desnecessários, que causam interações ou efeitos colaterais deletérios, geralmente por 

profissionais que não estão habituados ao cuidado de idosos. A iatrogenia deve ser evitada  

promovendo-se a prevenção e atendimento dos pacientes por profissionais habilitados na 

área da Geriatria/Gerontologia. 

A instabilidade postural configura o transtorno de equilíbrio e/ou da marcha, comum 

no grupo etário acima de 60 anos e que muito frequentemente leva a quedas, com 

consequências deletérias e traumáticas, como as fraturas e o medo de cair subsequente. É 

importante detectar-se precocemente a instabilidade postural, para que se defina o melhor 

plano de prevenção, como, por exemplo, a prática de atividades físicas com enfoque no 

fortalecimento muscular. 

A incontinência urinária define-se pela incapacidade de conter a urina, ocorrendo a 

perda involuntária, e sua prevalência aumenta com o aumento da idade. Nesses casos, uma 

terapia complementar útil tanto para prevenção primária quanto secundária é a fisioterapia 

urológica, para o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. 

A imobilidade representa a limitação do movimento, que geralmente começa com 

dificuldades para caminhar, podendo chegar até seu grau máximo, que é a síndrome de 

imobilidade, onde o paciente permanece acamado e desenvolve diversos transtornos como 

perda de peso e úlceras de pressão. A prevenção da imobilidade começa pelo estímulo à 

prática de atividades físicas como caminhada, pilates, até a manutenção do peso adequado 

com acompanhamento de nutricionista, com o objetivo de se combater a perda de massa 

muscular. 

A insuficiência cerebral representa as alterações que levam ao comprometimento 

cognitivo, desde seu grau leve, até os quadros demenciais. A prevenção da insuficiência 

cerebral abrange ações multidisciplinares, iniciando-se pelo controle dos principais agravos de 

saúde que levam a este quadro, como hipertensão e diabetes. 

 



23 

 

 

2.3 DOCUMENTOS E LEIS DE APOIO AO IDOSO 

 

 Existem alguns documentos que norteiam as políticas de apoio à pessoa idosa. Souza 

et al ( In FREITAS 2021, p. 2) cita: 

destaca-se os seguintes principais marcos legais e normativos, a fim de orientar as 

ações setoriais e intersetoriais no campo do envelhecimento e saúde da pessoa idosa: 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; a Lei Orgânica de Assistência 

Social (LOAS) de 1993; Política Nacional do idoso de 1994; a Política Nacional da 

Saúde do Idoso regulamentada pela Portaria nº 1.395/1999 do Ministério da Saúde; 

Estatuto do Idoso de 2003 e Plano de Enfrentamento da violência contra pessoa idosa 

desenvolvido em 2005 (Alcântara, Camarano, & Giacomin, 2016). Observa-se ainda 

Resolução de Diretoria Colegiada nº 283 de 2005 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA); Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa pela Portaria do 

Gabinete do Ministro (GM) nº 2.528 de 2006; Regulamentação do Benefício de 

Prestação Continuada por meio do decreto nº 6.214 de 2007; Plano de Ação sobre a 

Saúde incluindo o envelhecimento ativo e saudável em 2009; Fundo Nacional do 

Idoso de 2010; e Compromisso Nacional para o envelhecimento ativo de 2013 

(Alcântara et al, 2016). 

 De acordo com Paschoal (In FREITAS 2016, p. 276), a saúde e bem-estar dos idosos é 

de responsabilidade não apenas da família, mas sobretudo da sociedade e das políticas 

públicas voltadas para a promoção da saúde, além do esforço contínuo para que se evite ao 

máximo tudo o que possa levar à má qualidade de vida. 

  

 Abordaremos nesta unidade os seguintes documentos e leis de apoio aos idosos: a 

Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso e o Plano de Cuidados para Idosos da Saúde 

Suplementar. 
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2.3.1 Política Nacional do Idoso 

 

 É necessário que se entenda o contexto histórico que antecedeu a criação da Política 

Nacional do Idoso. 

  A Sociedade Brasileira de Geriatria foi fundada na década de 1960. Na década seguinte, 

1970, os profissionais médicos reconhecem que a questão do envelhecimento é algo muito 

mais complexo e dão o passo seguinte: a criação da Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia (SBGG), que passa a ser composta por profissionais de diversas áreas. 

 Ao final da decáda de 1980, há a promulgação da Constituição Federal de 1988, lei 

suprema do Brasil. No artigo 230 da Constituição, está escrito que “A família, a sociedade e o 

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

comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. 

 Em 1993, ocorre a criação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que estabelece 

em seu artigo 2, inciso primeiro, proteção à família, à infância, à adolescência e à velhice. Esta 

lei contribuiu sobremaneira para a formulação da Política Nacional do Idoso, em 1994. 

 A Política Nacional do Idoso foi criada pela lei 8.842/94, de 04 de janeiro de 1994. Esta 

lei, em seu artigo 10, inciso primeiro, alínea “b”, descreve: “estimular a criação de incentivos e 

de alternativas de atendimento ao idoso, como centros de convivência, centros de cuidados 

diurnos, casas-lares, oficinas abrigadas de trabalho, atendimentos domiciliares e outros”. E 

neste mesmo artigo 10, inciso segundo, alínea “b”, está escrito: “prevenir, promover, proteger 

e recuperar a saúde do idoso, mediante programas e medidas profiláticas”. 

 

2.3.2 Estatuto do idoso 

 

O Estatuto do idoso foi criado pela lei 10.741/03, de 01º de outubro de 2003. 

Foi a primeira lei que realmente passou a regulamentar os direitos da pessoa idosa. 

Prioridade em filas, assentos para idosos em ônibus e tantos outros direitos não eram de fato 

respeitados até o advento deste Estatuto. Foi, também, a primeira lei a criminalizar certas 

atitudes inapropriadas contra o idoso, como: humilhação, violência, abandono. 
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 Em seu artigo 15, está descrito que: “É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, 

por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e 

igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, 

promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que 

afetam preferencialmente os idosos”. 

 

2.3.3 Plano de Cuidados para Idosos da Saúde Suplementar 

 

 Embora o Fundo de Saúde do Exército (FuSEx) não seja subordinado à Agência Nacional 

de Saúde Suplementar (ANS), podemos interpretar certos documentos desta autarquia por 

analogia a nossa realidade no Exército Brasileiro. 

 Até o ano de 2008, o modelo prestado pelas operadoras de saúde era quase que 

totalmente focado na assistência, onde os beneficiários são atendidos apenas quando 

apresentam sintomas ou doenças, sem muita preocupação com a prevenção. Este modelo 

assistencial não é o ideal, principalmente para a grupo etário dos idosos, onde a prevenção de 

agravos à saúde assume papel crucial. Segundo Veras et al (2016, p. 2): 

Como consequência de uma população mais envelhecida, a promoção e a educação 

em saúde, a prevenção e o retardamento de doenças e fragilidades, a manutenção 

da independência e da autonomia são ações que precisam ser ampliadas. 

 Acompanhando as políticas de cuidados aos idosos do Ministério da Saúde, a ANS 

formulou em 2010 um grupo de trabalho, com a finalidade de elaborar um conceito de saúde 

que valorize o atendimento integral dos beneficiários, ou seja, com ações voltadas tanto para 

a prevenção de doenças quanto para a terapêutica. 

 Em 2011 foi então criado o Plano de Cuidados para Idosos da Saúde Suplementar, com 

a participação do ilustríssimo Dr. Renato Veras, médico com conhecida atuação nas áreas de 

Geriatria e Saúde Pública no Brasil. 
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2.4 CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS 

 

 As precursoras dos centros de convivência para idosos foram as chamadas 

“Universidades da Terceira Idade” . Os primeiros modelos desenvolveram-se na França, a partir 

da década de 1960. Estas universidades surgiram com o intuito de integrar os idosos a diversas 

atividades em áreas diversas de interesses, permitindo trocas de experiências com os mais 

jovens. As universidades da terceira idade expandiram-se da França para outros países da 

Europa, como: Itália, Espanha, Polônia, Bélgica, Suíça, além de outros países como o Canadá e 

Estados Unidos. Estas universidades abrangiam apenas atividades sociais, sem haver ainda a 

inclusão de atividades voltadas para a área da saúde. 

 No Brasil, a experiência da universidade da terceira idade surge na década de 1980. 

Conforme o trabalho de Cachioni (1999, p. 66): 

 em 1982, na Universidade de Santa Catarina, foi criado o Núcleo de Estudos da 

Terceira Idade – NETI-, considerado o primeiro programa de atendimento ao idoso e 

formação de recursos humanos na área gerontológica, realizados em uma 

universidade. 

Diversos programas foram criados no Brasil após o modelo de Santa Catarina, como: a 

Universidade Sem Fronteiras, criada pela Universidade do Ceará, em 1988; a Universidade 

Aberta da Terceira Idade – UnATI -, criada no final da década de 1980 pela Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro; o programa da Universidade da Terceira Idade, da Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas, criado pela Faculdade de Serviço Social em 1990, dentre 

outros. 

 Na década de 1980, no Brasil, começaram a surgir os primeiros centros de convivência 

para idosos, impulsionados pelas mudanças nas políticas de atenção à pessoa idosa. 

 Os centros de convivência são locais destinados ao atendimento multidisciplinar do 

idoso, com atuação não apenas na terapêutica, mas também com atividades preventivas em 

saúde e ações sociais com vistas a diminuir o isolamento e a exclusão social desta parcela da 

população. 

Pelos hábitos culturais de nosso país, os cuidados ao idoso são ofertados, em grande 

parte, por familiares, principalmente pelas mulheres da família. E com a maior inserção da 
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mulher ao mercado de trabalho, esses cuidados foram sendo delegados a profissionais e isso 

também contribuiu para  um aumento na institucionalização dos idosos. 

Os centros de convivência, dentre tantos benefícios, podem ser também uma alternativa 

a institucionalização do idoso, pois, sendo um local de funcionamento diurno, os idosos podem 

passar o dia, realizando diversas atividades, enquanto seus familiares trabalham. Mesmo os 

idosos que são cuidados por seus familiares, é importante que tenham um local para passar o 

dia. Assim, dentre tantos benefícios, diminui-se a carga de trabalho dos cuidadores, que muitas 

vezes acumulam o trabalho, as tarefas domésticas e os cuidados aos idosos. “A regularidade 

de frequência às oficinas permite ao idoso a vivência de uma rotina, o que beneficia também 

o cuidador, que pode dispor daquele tempo para outras atividades” ( MOURA e VERAS, 2016, 

p. 11).  Derhun et al descreve em seu trabalho (2019. p. 5): 

o centro de convivência foi uma iniciativa que promoveu o bem-estar mental dos 

familiares ao gerar condições de vida satisfatórias e agradáveis. Isto repercutiu no 

contexto da relação familiar e o cuidado dispensado ao idoso no domicílio tornou-se 

uma experiência positiva e fonte de bem-estar. 

 Além disso, os centros de convivência são locais destinados a todos os idosos, sejam os 

que necessitam de cuidados constantes ou não. O enfoque principal deve ser o atendimento 

multidisciplinar e a prevenção de doenças e agravos à saúde. “Um modelo contemporâneo de 

saúde do idoso precisa reunir um fluxo de ações de educação, promoção da saúde, prevenção 

de doenças evitáveis, postergação de moléstias, cuidado precoce e reabilitação de agravos” 

(VERAS, 2013, p. 13). 

 

2.4.1 Centro de convivência para idosos e transdisciplinaridade 

 

Existem profissionais de grande importância para a prestação de cuidados aos idosos em 

um centro de convivência, cada um na sua área de atuação. Por exemplo: o atendimento 

médico deve ser prestado, de preferência, por especialistas na área da Geriatria, devido a 

todas as peculiaridades inerentes ao processo de longevidade. É muito importante a aplicação 

da Avaliação Geriátrica Ampla (AGA), que é um modelo de análise global do paciente idoso, 

com a aplicação de testes e escalas. Dentistas provêem o atendimento odontológico, com o 

objetivo de manter em dia a saúde bucal dos pacientes, tão importante para a qualidade de 

vida. Enfermeiros atuam em conjunto com os médicos, na anamnese e busca de possíveis 
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agravos, checando e acompanhando o uso de medicamentos prescritos e combatendo a 

polifarmácia, além de promover ações preventivas. Fisioterapeutas e educadores físicos são 

importantes para orientar o fortalecimento e ganho de massa muscular e o equilíbrio. 

Psicólogos atuam na prevenção de transtornos mentais, alguns destes muito prevalentes nos 

idosos, como ansiedade e depressão. Pode haver a formação de grupos de apoio, tão 

importantes para diminuir o isolamento social deste grupo etário. Psicólogos com atuação na 

área de Neuropsicologia são de grande relevância para o rastreio e acompanhamento de 

transtornos cognitivos, através da testagem neuropsicológica. Fonoaudiólogos atuam 

prevenindo os agravos que afetam a audição, a voz e a deglutição. Terapeutas Ocupacionais 

realizam atividades com a finalidade de preservação da autonomia dos idosos. Além destes 

profissionais, torna-se importante a atuação de musicoterapeutas. A música tem sido descrita 

como um importante recurso de produção de sentido, criatividade e resgate de memórias. “O 

terapeuta ocupacional pode utilizar a música para promover a diminuição do declínio 

funcional, socialização e envolvimento em ocupações” (FRANCHINI et al, 2021, p. 20). 

 No mundo todo, existem diversos modelos de centros de convivência para idosos. 

Como descrito por Moura e Veras (2016, p. 4), “as experiências internacionais de 

acompanhamento do envelhecimento são singulares, culturalmente determinadas, 

impossíveis de reproduzir. Entretanto, ao observá-las, percebemos que podem se apresentar 

como possibilidades, fontes de inspiração”. 

 Portanto, para o adequado atendimento ao idoso, é necessário, como descrito acima, 

uma equipe de profissionais que atue com base não apenas da interdisciplinaridade, mas sim 

da transdisciplinaridade, que significa a união de vários profissionais  que estão sempre 

dialogando e participando todos em conjunto das tomadas de decisões para a saúde e bem-

estar da pessoa idosa. 

 

2.4.2 Centros de convivência para idosos no Exército Brasileiro 

 O Exército Brasileiro possui um centro de convivência para idosos localizado na 

guarnição de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Também já existiu um centro de convivência 

para idosos na Policlínica Militar de Porto Alegre, porém este está desativado desde o ano de 

2020. 
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 O Centro de Convivência da Policlínica Militar de Porto Alegre – CCPMPA- desenvolveu-

se a partir do projeto Núcleo de Atendimento da Terceira Idade do Exército – NATIEX . Este 

último iniciou-se em 2006, localizado em um prédio conhecido como “Casarão”, próximo à 

Policlínica de Porto Alegre. Em 2018, houve a implantação do novo projeto Centro de  

Convivência da Policlínica Militar de Porto Alegre (CCPMPA), prestando atendimento de 

qualidade aos militares inativos, reformados, cônjuges, funcionários civis e as pensionistas. O 

enfoque das atividades do CCPMPA foi o atendimento multidisciplinar, buscando a qualidade 

e atenção especial aos idosos fragilizados, objetivando a manutenção e recuperação da 

autonomia destes indivíduos. Havia atendimento por médico (geriatra), dentistas, enfermeiros, 

fisioterapeutas, nutricionistas, terapeuta ocupacional e psicólogos. Além destes profissionais, 

muitos professores ministravam aulas informática, yoga, dança, pintura, tricô e também havia 

atividades com voluntários. Os atendimentos eram prestados individualmente e em grupos, 

como os de atividades recreativas e os de orientação, este com ênfase nos cuidados com a 

saúde (controle da hipertensão, diabetes, sedentarismo e dislipidemia, por exemplo). No 

CCPMPA, também se desenvolviam atividades como artes, coral, clube de leitura, cinema e, 

também, grupo de poesias, cantos e discussões. Os grandes objetivos atingidos deste centro 

de convivência foram uma maior resolução dos problemas dos idosos, maior satisfação dos 

usuários e uma redução dos custos ao sistema, ocorrida pela diminuição dos 

encaminhamentos e das internações. 

 Infelizmente, o CCPMPA encerrou suas atividades no ano de 2020, em função da 

pandemia do novo coronavírus, devido à preocupação com a exposição dos idosos 

frequentadores, já que a recomendação era de que se evitasse ao máximo as saídas de seus 

domicílios. 

 Na guarnição de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, existe um centro de convivência 

para militares da reserva, pensionistas, ex-combatentes e servidores civis, o chamado Projeto 

Atividade Plena. O centro foi criado em 2016, localizado no Posto Médico de Guarnição (PM 

Gu) de São Gabriel, RS. O chefe do PM Gu sugeriu a criação de um espaço destinado ao 

acompanhamento médico regular dos pacientes idosos e, também, para a realização de 

atividades físicas, sociais, palestras, dentre tantas outras ações objetivando à diminuição do 

isolamento social destes usuários.  Como descrito por FÉLIX (2017, p. 38), “a equipe médica 
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verificou que o pessoal recorria ao posto para “bater papo”, fruto da carência e da falta de 

convívio interpessoal que caracterizava o seu cotidiano”. 

 Para o centro de convivência, foi montada uma equipe multidisciplinar composta pelos 

seguintes profissionais: médicos, enfermeira, nutricionista, fisioterapeuta, educadores físicos, 

técnicas de enfermagem e pessoal envolvido no trabalho administrativo. Além do atendimento 

médico e acompanhamento principalmente dos usuários com doenças crônico-degenerativas, 

o centro de convivência promove uma série de atividades sociais, como: atividades físicas, 

dança, caminhada, artesanato e palestras diversas. Já nos primeiros meses de funcionamento 

do projeto, houve uma expressiva redução das consultas médicas e fisioterapia, além de um 

grande número de usuários que abandonaram o sedentarismo, passando a adotar um estilo 

de vida mais saudável. 

 

2.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE O FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO – FUSEX 

 

 O Fundo de Saúde do Exército – FuSEx- foi criado em 1978, pela Portaria Ministerial nº 

3.055, de 07 de dezembro de 1978, com a contribuição dos militares, atráves de um desconto 

mensal no soldo. O Decreto nº 73.787, de 11 de março de 1974, foi o documento precursor da 

criação do FuSEx, com a finalidade de “ estabelecer as normas, condições de atendimento e 

indenizações para a assistência médico-hospitalar ao militar e seus dependentes”. 

O FuSEx possui peculiaridades quando comparado a outros serviços de atendimento 

de saúde, tais como: não possui carência, presta atendimento odontológico, possibilita o 

ressarcimento de atendimentos no exterior, entre outras. Atende a um número expressivo de 

beneficiários, atualmente em torno de 750 mil “vidas”. 

Com o aumento da longevidade da população do Brasil, haverá, consequentemente, 

um aumento das despesas do Exército com a saúde, pois as doenças crônico-degenerativas, 

prevalentes nos idosos, quando não controladas adequadamente, levam a um aumento de 

consultas médicas, realização de exames e internações. O FuSEx também foi atingido pela crise 

econômica que ocorreu no país, nos anos de 2017 e 2018, conforme citado por Corral (2019, 

p. 20): 

com o desemprego e até mesmo a diminuição da renda familiar, inúmeras pessoas 

abandonaram os planos de saúde no país, acarretando o fechamento de dezenas de 
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operadoras de saúde e, por consequência, acabaram passando a utilizar o sistema de 

saúde do Exército ao qual já faziam jus anteriormente, mas que, por diversas 

questões não necessitavam. 

Um dos maiores gastos de quaisquer operadoras de planos de saúde são com 

hospitalizações, principalmente as que ocorrem cirurgias com usos de órteses, próteses e 

materiais especiais - os OPMEs – além das internações em unidades fechadas, como as 

unidades de terapia intensiva (UTIs). Os custos com internações domiciliares, na modalidade 

conhecida como “home-care”, também são muito elevados, principalmente no que diz 

respeito às dietas fornecidas aos pacientes. 

Em função do exposto, torna-se essencial a promoção da saúde e a prevenção primária 

de agravos que, além de todos os benefícios para a higidez dos usuários, também contribui 

para reduzir os custos com os tratamentos que, muitas vezes, seriam evitáveis. 

 

3. METODOLOGIA 

 O caminho percorrido nesta pesquisa teve início com a revisão teórica relativa ao tema, 

pela consulta bibliográfica de livros, artigos científicos, dissertações e teses de mestrado e 

outros documentos pertinentes ao assunto em questão. 

 Para o trabalho de conclusão de curso, foi elaborado um questionário, que foi 

respondido pelos oficiais superiores da área da saúde do Exército Brasileiro, a saber: majores, 

tenente coronéis e coronéis médicos(as), dentistas, farmacêuticos (as) e enfermeiros (as). Este 

universo foi selecionado devido ao fato de serem oficiais de patentes superiores, muitos   

destes ocupando cargos de comando, chefia ou direção, certamente com muita experiência 

profissional. 

 O formulário foi feito na plataforma “Google Forms” e enviado por via eletrônica. Foi 

pesquisado no site do Departamento Geral do Pessoal (DGP) o email dos militares 

selecionados e enviado para aqueles que tinham seu e-mail cadastrado. Para essa busca na 

página eletrônica do DGP, pesquisou-se nas seções “Almanaque” e “Qual o e-mail do 

companheiro”? O questionário criado foi enviado para os entrevistados após aprovação e 

ajustes do orientador deste trabalho.   
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3.1 TIPO DE PESQUISA 

 Quanto à natureza, este estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do tipo aplicada, 

por ter por objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de 

problemas específicos. 

Quanto à abordagem, a pesquisa é do tipo qualitativa, pois se ocupa do nível subjetivo 

e relacional da realidade social e é tratado por meio da história, do universo, dos significados, 

dos motivos, das crenças, dos valores e das atitudes dos atores sociais (MINAYO, 2013).  

Com relação ao objetivo, esta pesquisa é do tipo exploratória, com a finalidade maior 

de investigação do problema e a proposta de soluções pertinentes ao tema. 

Quanto ao procedimento, a pesquisa será do tipo de levantamento, pois se utilizará de 

entrevistas para auxiliar a análise do assunto. 

 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O delineamento de pesquisa contemplou as seguintes fases: levantamento bibliográ-

fico; coleta dos dados, análise dos dados e discussão dos resultados. 

 

3.3.3 PROCEDIMENTOS PARA A REVISÃO DE LITERATURA 

 

A primeira fase do trabalho foi a revisão de literatura: o material de apoio teórico foi 

pesquisado da maneira descrita a seguir: 

 

 a. Fontes de busca 

 

• Artigos científicos das bases de dados do Scholar Google, PubMed, do LILACS e do SCI-

ELO; 

• Literatura médica brasileira (livros médicos); 

• Monografias da Biblioteca Digital do Exército; 

• Estatuto do Idoso e Política Nacional do Idoso; 

• Portaria Ministerial nº 3.055, de 07 de dezembro de 1978; 

• Decreto nº 73.787, de 11 de março de 1974; 
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• Plano de Cuidados para Idosos da Saúde Suplementar. 

 

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

 

A busca de material teórico foi realizada por meio de sites de busca na internet e, 

também, em literatura médica (livros). 

Após a escolha do tema, foram selecionados os termos descritores: “idosos”, “centro 

de convivência”, “prevenção”,“fusex” e “Exército”, com a finalidade de facilitar a busca. 

 

c. Critérios de inclusão: 

 

• Estudos publicados em português. 

• Estudos que contivessem pelo menos dois dos descritores selecionados. 

• Estudos publicados, no máximo, até cinco anos atrás. 

 

d. Critérios de exclusão: 

 

• Estudos que não tivessem nenhum dos descritores no título. 

 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O formulário enviado para os oficiais superiores da saúde, conforme descrito em 

“Metodologia”, foi respondido entre os dias 01 a 16 de setembro. O número total de oficiais 

superiores da saúde do Exército Brasileiro (médicos, dentistas, farmacêuticos e enfermeiros) 

é de 665 (seiscentos e sessenta e cinco) militares. Porém, o número de oficiais deste universo 

que têm o e-mail cadastrado no sítio eletrônico do DGP é de 385 (trezentos e oitenta e cinco), 

ou seja, um pouco mais da metade do total. Os questionários foram enviados para todos estes 

oficiais com o e-mail informado, ou seja, para todos os 385. Obteve-se 84 (oitenta e quatro) 

respostas, configurando o percentual de 21,8% do total enviado. 

 A pesquisa continha sete questões, sendo quatro destas de múltipla escolha, duas onde 
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se podia marcar mais de uma opção e uma questão aberta. Do total, cinco questões eram 

obrigatórias. 

 Com relação às questoões de múltipla escolha, obteve-se os resultados que serão 

descritos a seguir. 

 A primeira pergunta, de múltipla escolha e caráter obrigatório: “Na opinião do senhor 

(a), é importante a criação de centros de convivência para militares da reserva, com 

atendimento multidisciplinar e enfoque na prevenção primária de agravos à saúde?” obteve 

os resultados: 61,9% responderam que “concordam totalmente”; 25% responderam que 

“concordam”; 4,8% responderam que “concordam parcialmente” e 8,3% responderam que 

“discordam”. Ao se analisar as respostas desta pergunta, observa-se que mais de 90% dos 

entrevistados concordam com a frase, ao somar-se as respostas desde “concordo totalmente” 

até “concordo parcialmente”. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 A segunda pergunta obrigatória foi: Leia a frase a seguir e assinale a melhor 

resposta: "Ações multidisciplinares e preventivas em saúde podem diminuir as 

internações hospitalares em idosos. Esta pergunta gerou as seguintes respostas: 67,9% 

responderam que “concordam totalmente”; 26,2% responderam que “concordam” , 6% 

responderam que “concordam parcialmente” e  para a opção “discordo” não houve 

nenhuma resposta. Este resultado mostrou que todos os entrevistados concordam, 

totalmente ou parcialmente, que atividades preventivas podem reduzir as tão temidas 

internações de idosos. 

 

Gráfico 1: Primeira questão de múltipla escolha e obrigatória do formulário elaborado pela autora 
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 A terceira pergunta obrigatória foi: “Leia a frase a seguir e assinale a melhor resposta: 

"Ações multidisciplinares e preventivas em saúde dos idosos, no Exército, podem diminuir 

os custos do FuSEx". As respostas foram : 60,7 dos entrevistados responderam que 

“concordam totalmente”; 27,4% que “concordam”; 10,7% disseram que “concordam 

parcialmente” e 1,2%, “discordam”. Mais de 98% dos oficiais têm a opinião de que a 

prevenção também é capaz de reduzir custos do FuSEx. 

Gráfico 2: Segunda questão de múltipla escolha e obrigatória do formulário elaborado pela 

autora 
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 A quarta e última questão obrigatória foi: “O senhor (a) tem algum conhecimento 

sobre o Centro de Convivência da Policlínica Militar de Porto Alegre (CCPMPA)? “ 7,1 % 

responderam: “conheço e já visitei e/ou servi no CCPMPA”. 7,1 % : “conheço, mas nunca 

visitei ou servi no CCPMPA”. E a grande maioria, 85,7% responderam:  “não conheço”. Estas 

respostas chamaram a atenção pelo desconhecimento da maioria dos entrevistados deste 

centro de convivência para idosos que, apesar de ter encerrado suas atividades em função da 

pandemia do coronavírus, dispunha de atividades importantes de cunho preventivo e social 

para a população de idosos do Exército, sendo um modelo importante a ser replicado e 

divulgado no âmbito do Exército. 

Gráfico 3: Terceira questão de múltipla escolha e obrigatória do formulário elaborado pela 

autora 
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 A primeira pergunta não obrigatória foi: “Na hipótese de o senhor (a) julgar 

importante a criação de centros de convivência para militares da reserva, quais seriam os 

profissionais necessários para prestar atendimento nestes centros ? (podem ser assinaladas 

mais de uma opção)”. Esta pergunta obteve 77 (setenta e sete) respostas. A grande maioria 

opina que o médico (a) geriatra é um profissional necessário para o atendimento em centros 

de convivência : 93,5% . 85,7% responderam que é necessário o atendimento por psicólogos 

(as) e 83,1% : fisioterapeutas. Outros profissionais assinalados como importantes para o 

atendimento foram: educador (a) físico (a): 76,6%; nutricionista: 70,1%; enfermeiro (a): 68,8%; 

cardiologista : 66,2%; dentista: 61%; terapeuta ocupacional: 58,4%; assistente social: 51,9%; 

psiquiatra : 51,9%; neurologista: 42,9%; fonoaudiólogo (a): 29,9%. Como a questão dspunha 

da opção aberta “outros”, também foram sugeridos: farmacêutico (a): 3,8%; clínico geral: 2,59% 

e musicoterapia e aulas de artesanato: 1,2%. É interessante observar como os entrevistados, 

em geral, entendem a necessidade de uma equipe multidisciplinar para o bom atendimento 

aos idosos. 

 O segundo questionamento não obrigatório foi : “Na hipótese de o senhor (a) julgar 

importante a criação de centros de convivência para militares da reserva, quais atividades o 

senhor (a) julgaria relevantes, dentre as opções abaixo ? (podem ser assinaladas mais de 

Gráfico 4: Quarta questão de míltipla escolha e obrigatória do formulário eleborado pela 

autora 
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uma opção)”. Assim como a questão anterior, esta também obteve 77 respostas. 83,1% 

responderam: pilates e/ou musculação; 79,2% acreditam ser necessário grupos de apoio com 

psicólogos; 75,3% : atividades aquáticas como natação ou hidroginástica; 71,4% : reuniões 

sociais e/ou comemorações com familiares. 66,2% assinalaram “trabalhos manuais”. Foi 

sugerido “dança” por 58,4% , musicoterapia por 55,8% e culinária por 46,8%. Assim como a 

primeira questão não obrigatória, havia uma opção aberta para que o entrevistado pudesse 

sugerir quaisquer atividades que julgasse importantes. E foram as seguintes respostas obtidas: 

“o convívio social para quem vai para a reserva é sempre o fator mais sentido”; “palestras e 

rodas de conversas com os profissionais sobre prevenção e tratamento das doenças mais 

prevalentes e dicas de vida saudável”; “bailes dançantes”; “informática”; “RPG, meditação”, 

sendo que cada uma dessas sugestões equivaleu a 1,3% das respostas. As respostas obtidas 

mostram o quanto os entrevistados observam a prevenção como algo importante para a saúde 

e bem-estar dos idosos. Uma expressiva porcentagem assinalou atividades físicas como pilates, 

natação como sendo úteis para um centro de convivência.  Além disso, vê-se a importância, 

para o universo da pesquisa, das atividades desenvolvidas por psicólogos (as), como grupos de 

apoio, quase 80% das respostas incluindo estas ações. Destaca-se, também, a análise de como 

os militares entrevistados vêem como significantes as atividades de cunho social, como 

comemorações e reuniões com familiares, fatores que são essenciais para a longevidade sadia. 

 Finalizando o formulário, a última questão, que era obrigatória e de resposta livre, foi: 

“O senhor (a) tem algum conhecimento sobre outro Centro de Convivência militar?” Um 

número relevante dos entrevistados, 83,3%, desconhecem a existência de quaisquer centros 

de convivência militares. Com relação aos que conheciam algum centro de convivência, as 

respostas foram bem variadas. Cada uma das respostas a seguir foi dada por um entrevistado: 

“ Centro de convivência existente na Força Aérea”; “Clube militar, Círculo Militar do Recife”; 

“Existe uma casa gerontológica da Aeronáutica no Galeão/Rio de Janeiro, não sei se ainda 

existe”; “Fisioterapia do Posto Médico de Vila Velha”; “Foi serviço que iniciou na PMPA, o 

centro tem de ser longe OMS, desvincular a doença”; “João Pessoa”; “Já ouvi que a FAB possui 

e obtém excelentes resultados, além de ter sua atuação muito elogiada”; “Os clubes e círculos 

militares já possuem uma relevância no aspecto convivência. A evolução é a prevenção nas 

áreas da saúde”; “PMPV”; “Servi no comando da 3 Região Militar”; “Sim, o de Manaus. Há 

interação com centros religiosos, práticas de jogos de tabuleiros (xadrez, damas, etc) e facilita 
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muito a amizade”; “somente no exterior”; “sim, pertencente a FAB”.  Com relação aos que 

responderam não conhecer nenhum centro de convivência, houveram algumas respostas 

interessantes também, como: “No momento não. Vou procurar conhecer”;  “Não, mas 

acredito que é muito importante implantar”; “ Não. Acho que é porque é pouco divulgado”. 

 É fato a se observar que, neste universo tão amplo de oficiais superiores da área de 

saúde do Exército exista uma porcentagem expressiva de desconhecimento de centros de 

convivência para idosos.  É interessante o fato de que, entre os poucos oficiais que conhecem 

algum centro de convivência militar, o centro da Força Aérea Brasileira (FAB) foi citado por 4 

(quatro) dos entrevistados (28% do total que relataram conhecer). 

 Outro fato observado é o total desconhecimento, pelos entrevistados, do Centro de 

Convivência de São Gabriel, RS, Atividade Plena. Um local com tantas atividades preventivas e 

sociais para a saúde e bem-estar da população idosa há que ser divulgado para que seja um 

modelo a ser multiplicado. 

 

5.  CONCLUSÃO 

 

 A realização deste trabalho de conclusão de curso foi extremamente importante para 

ampliar e difundir os conhecimentos acerca do tema. 

 Iniciando pela revisão de literatura, em todos os artigos buscados, observou-se que  

existem muitos aspectos positivos na criação de centros de convivência para idosos, no 

tocante à prevenção de agravos à saúde e maior inclusão social do idoso, diminuindo, assim, 

seu isolamento. Na literatura, também foI encontrado um artigo que mostra evidências de 

redução de custos com encaminhamentos médicos e/ou internações após a criação de um 

centro de convivência. 

 O questionário aplicado ao universo de oficiais superiores da saúde do Exército teve 

por finalidade realizar uma pesquisa de opinião sobre aspectos relacionados a ações 

preventivas para a saúde e bem-estar dos idosos, especificamente com relação a criação de 

centros de convivência. Os resultados obtidos coincidem com as evidências científicas 

encontradas na revisão de literatura, onde um número expressivo dos entrevistados considera 
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importante a criação de centros de convivência para idosos no Exército no tocante à prevenção 

de agravos à saúde. 

 Salienta-se a observação pelos entrevistados da necessidade de uma equipe 

multidisciplinar para o atendimento em centros de convivência. 

 Fato observado nesta pesquisa foi o desconhecimento, pela grande maioria dos 

entrevistados, de dois importantes centros de convivência do Exército, a saber: O Centro de 

Convivência da Policlínica Militar de Porto Alegre (CCPMPA), este desativado atualmente, e o 

Centro de Convivência Atividade Plena, da guarnição de São Gabriel, RS -  este não foi citado 

por nenhum dos entrevistados. Estes dois centros realizam ou já realizaram atividades que 

contribuem sobremaneira para a qualidade de vida desta população em questão e são 

modelos a ser replicados. 

 Diante dos argumentos expostos, conclui-se que existe grande relevância na criação de 

centros de convivência para idosos no Exército, com resultados a curto, médio e longo prazo, 

principalmente para a melhoria da qualidade de vida destes que serão beneficiados com 

atividades de caráter preventivo e social, diminuindo-se os agravos à saúde e o isolamento 

social a que muitos são vitimados. 
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