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RESUMO 
 
Inúmeras políticas públicas brasileiras recentes estão voltadas ou incluem a atenção 
às necessidades da população idosa. Dentre elas, o Pacto pela Vida (2006) que 
preconiza a adoção da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa (CSPI) (instrumento 
de cidadania com informações relevantes sobre a saúde da pessoa idosa, 
possibilitando um melhor acompanhamento por parte dos profissionais de saúde). O 
presente estudo de caso teve como objetivo conhecer e analisar a experiência de 
implantação e monitoramento da CSPI na Estratégia Saúde da Família (ESF), numa 
área programática do Município do Rio de Janeiro. Desde 1998, a ESF utiliza o 
Sistema de Informação na Atenção Básica (SIAB), criado para viabilizar o 
monitoramento da saúde e avaliação das atividades desenvolvidas junto à 
população acompanhada pelas equipes, mas no que é relativo à saúde do idoso, 
esse sistema não oferece acesso a dados suficientes. A coleta de dados incluiu a 
análise documental e entrevistas com informantes-chave, além do consolidado e 
discussão dos dados oriundos da planilha. Como resultados, identificaram 
estratégias de caráter inovador, como a construção de um instrumento de coleta de 
dados que otimizou a leitura da informação no nível loco-regional referente a 
população idosa adstrita, evidenciou o potencial do nível loco-regional da gestão em 
apoiar os níveis centrais dos municípios e mesmo o gestor federal com iniciativas 
criativas e desenhadas para fomentar a sustentabilidade das políticas de saúde; 
demonstrou também os desafios que se relacionam a necessidade de se definir as 
competências indispensáveis aos profissionais que atendem essa faixa etária; além 
disso, o estudo oferece subsídios para o melhor direcionamento da assistência aos 
idosos. Pois a informação é algo fundamental no trabalho das equipes da ESF, 
somente através da produção e análise de dados em nível loco-regional, numa 
grande cidade, marcada pela heterogeneidade, é que se poderá reorientar o modelo 
assistencial, a partir da detecção de necessidades e definição de prioridades.  
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ABSTRACT 
 
Countless Brazilian public politics are recent turned or they include the attention to 
the needs of the senior population. Among them, the Pacto pela vida (2006) that 
extols the adoption of Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa (CSPI) (citizenship 
instrument with important information about the senior person's health, making 
possible a better accompaniment on the part of the health professionals). The 
present case study had as objective knows and to analyze the implantation 
experience and close looking of CSPI in the Estratégia Saúde da Família (ESF), in 
an programatic area of the Municipal district of Rio de Janeiro. Since 1998, ESF uses 
the System of Information in the Basic Attention (SIAB), servant to make possible the 
monitor of the health and evaluation of the activities developed the population close 
to accompanied by the teams, but in what it is relative to the senior's health, that 
system doesn't offer access the enough data. The collection of data included the 
documental analysis and glimpses with informer-key, besides consolidated it and 
discussion of the data originating from of the spreadsheet. As results, identified 
strategies of innovative character, as the construction of an instrument of collection of 
data that optimized the reading of the information in the loco-regional level regarding 
limited senior population; it evidenced the potential of the loco-regional level of the 
administration in supporting the central levels of the municipal districts and even the 
federal manager with creative initiatives and drawn to foment the maintainable of the 
politics of health; also demonstrated the challenges that link the need to define the 
indispensable competences to the professionals that assist that age group; besides, 
the study offers subsidies for the best direction of the senior’s attendance. Because 
the information is something fundamental in the work of the teams of ESF, only 
through the production and analysis of data in loco-regional level, in a great city, 
marked by the heterogeneity, it is that that makes possible reorient the assistential 
model, starting from the detection of needs and definition of priorities.   
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