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Introdução
Na atualidade, um dos grandes desafios para os governantes é lidar com o crescente
envelhecimento da população no mundo.O aumento da expectataiva de vida nos diferentes
países é um fato e isso exige a criação e a adequação de equipamentos públicos para
atender a população idosa,com o objetivo de proporcionar que esse segmento populacional,
além de viver mais tempo, possa ter maior qualidade de vida. No Brasil , a maior parte dos
idosos (90%) mora com a família e muitas vezes, devido às precárias condições financeiras,
à insuficiência ou inexistência de apoio estatal e à redução do tamanho da família, o idoso
residente no domicílio acaba causando uma sobrecarga para a família, sobretudo nos casos
de dependência. Este projeto de iniciação cientifica tem como obejetivo entender como a
Política Nacional do Idoso tem sido implementada na cidade de Suzano. Pretende-se, com
os resultados deste projeto, oferecer subsidios para o debate sobre a atenção às pessoas da
terceira idade na cidade de Suzano.
Objetivo
Conhecer como a implementação da Politica Nacional do Idoso vem sendo realizada na
cidade de Suzano , especialmente no que se refere a ações de proteção e de cuidados aos
idosos.
Metodologia
Pesquisa de carater exploratório, realizada principlamente a partir de fontes secundárias.
Entrevista com o gestor da Politica do Idoso na cidade de Suzano, com vistas a captar as
diretrizes assumidas pela prefeitura municipal na implementação de ações direcionadas a
esse segmento poulacional.
Resultados
Através da análise de indicadores e de informações acerca da Política do Idoso na cidade de
Suzano, observamos preliminarmente que há uma grande lacuna e ausência desse tipo de
equipamento público na cidade. Nesse primeiro momento estamos fazendo a revisaão
bibliográfica e das primeiras informações coletadas.
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