
REDE DE PROTEÇÃO À PESSOA 
IDOSA DO JABAQUARA/VILA 

MARIANA
uma estratégia eficiente e eficaz de 
enfrentamento a fenômenos sociais 

complexos - desde 2010 



 - REUNIÕES MENSAIS;

 - SEMINÁRIOS SEMESTRAIS;

 - CRIAÇÃO DE COMISSÕES PARA 
TRATAR DE ASSUNTOS ESPECÍFICOS;

 

EM QUE CONSISTE O PROJETO



 - superar a histórica fragmentação presente 
nas ações estatais no Brasil, permitindo 
ações integradas, eficientes e eficazes;

 - a adoção de novas posturas interpessoais 
e interinstitucionais, guardando estrita 
relação com o fomento da democracia e a 
inclusão social dos idosos;

 - estimular o comprometimento coletivo. 

FINALIDADE



 - permanente reconstrução de 
valores, ações e ideias diante da 
complexidade das demandas do 
envelhecimento apresentadas;

 - maior dinamismo, eficiência e 
efetividade das ações desenvolvidas 
em busca da solução dos problemas, 
evitando o desperdício de recursos 
materiais e humanos.

BENEFÍCIOS



 Alguns temas dos seminários realizados, 
desde 2010:

 - Programa de Atendimento ao Idoso
 - Intervenção em Violência contra a Pessoa Idosa
 - Filme Elsa & Fred
 - Reflexão do prazer de viver na 3ª Idade
 - A questão do Acumulador
 - Direitos Previdenciários da Pessoa Idosa
 -Oficina de Quedas : Prevenção de Acidentes à Pessoa Idosa
 - Encontro Intergeracional: Nem 8 Nem 80
 - Prevenção do Câncer de Mama na Melhor Idade
 - A importância do familiar perante a depressão no idoso



 Identificando através da rede, a falta de 
transporte para as pessoas idosas, 
realizamos ampla pesquisa legislativa, e, 
posteriormente, fizemos um abaixo assinado, 
que foi encaminhado à Promotoria de Justiça 
de Direitos Humanos da Capital, para adoção 
de providências. 



 Em decorrência da nossa provocação, hoje, 
existe um inquérito civil instaurado na 
Promotoria tratando desse assunto, visando a 
implantação do transporte sanitário para 
pessoas idosas, tendo sido elaborado um 
estudo pela área técnica, com inclusão na 
META 11 do Plano de Governo, e previsão de 
implantação durante o exercício de 2018, 
com a previsão de contratação de um casso 
de transporte coletivo por Supervisão Técnica 
de Saúde.



 - em 2011, para discutir e planejar ações 
visando facilitar o acesso dos idosos aos 
serviços de saúde, cujos trabalhos resultaram 
no lançamento do Projeto Saúde Cidadão

PRIMEIRA COMISSÃO CRIADA
em 2011



PROJETO SAÚDE 
CIDADÃO
Um projeto de iniciativa do Ministério Público 
do Estado de São Paulo, elaborado pela Rede 
de Proteção ao Idoso do Jabaquara/ViLa 
Mariana em parceria com a Secretaria 
Municipal da Saúde e apoio da Rede Nossa 
São Paulo, lançado em 2013





www.mpsp.mp.br/

 CIDADÃO / CARTILHAS

http://www.mpsp.mp.br/


 - direito à saúde
 - Estatuto do Idoso
 - Sistema Único de Saúde – como obter o 

cartão SUS
 - Serviços de Saúde – funcionamento e como 

fazer para ser atendido
 - Transporte 
 - A quem reclamar em caso de não conseguir 

acesso aos serviços de saúde ou em caso de 
violência ou maus tratos.

O guia de informações sobre Serviços 
Públicos para a Pessoa Idosa



 - fornecimento gratuito de remédios pelas 
redes municipal e estadual de saúde;

 - Como fazer para obtê-los
 - Alguns programas existentes na rede 

pública
 - Dicas de cuidados preventivos da saúde
 - Como evitar intoxicação medicamentosa
 - O que fazer para diminuir o risco de quedas
 - A importância da vacinação

O guia de informações sobre 
Medicamentos para a Pessoa Idosa





  - em razão da promulgação da LEI N 
12461, DE JULHO DE 2011, que estabeleceu 
a notificação compulsória dos atos de 
violência praticados contra o idoso atendido 
em serviço de saúde, sob a coordenação da 
SUVIS, a fim mapear as notificações no 
território do Jabaquara/Vila Mariana

SEGUNDA COMISSÃO CRIADA 
em 2012



 Constituição de um Fórum intersetorial, de 
caráter deliberativo, para discussão e  
encaminhamento dos casos de violência contra 
a população idosa - 

 em 2016

PROJETO - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO COLETIVO PARA 
O ENFRETAMENTO E CUIDADO INTEGRAL DAS  
PESSOAS IDOSAS EM SITUÇÃO DE VIOLÊNCIA 



 Trata-se de um espaço intersetorial, com a 
participação do Ministério Público Estadual e 
de outros setores regionais, incluindo as 
secretarias municipais de Saúde e Assistência 
Social



. discutir e dar encaminhamento aos casos de violência contra a 
população idosa, buscando não só superar a histórica 
fragmentação presente nas ações estatais no município de São 
Paulo;

. permitir ações integradas, eficientes e eficazes, como também à 
adoção de novas posturas interpessoais e interinstitucionais, 
guardando estrita relação com o fomento da democracia e a 
inclusão social dos idosos;

. evitar o desperdício de recursos materiais e humanos e também 
a sobreposição de ações, constituirão, sem sombra de dúvidas, 
importante avanço no tratamento das questões envolvendo a 
violência contra a pessoa idosa, permitindo a adoção dos mais 
variados atalhos, favorecendo contatos em muitas direções

MOTIVAÇÕES PARA O FÓRUM INTERSETORIAL DE CARÁTER DELIBERATIVO



. seleção de casos a serem discutidos no grupo 
com base na problematização das situações de 
violência que chegam aos serviços. 
 * antes os casos serão selecionados, com a utilização de 
instrumental de vulnerabilidade (a construir),

. propor estratégias de intervenção : 
consideração das experiências e 
conhecimentos prévios dos participantes para. 
. periodicidade : reuniões bimestrais;
. abrangência : no mínimo um caso por região

Metodologia



 Recentemente, por essa comissão foram 
elaborados quesitos visando melhorar e 
facilitar a elaboração dos relatórios da 
Assistência Social e da Saúde, buscando :

 - GRADUAR O RISCO;

 -  TORNAR O CONTEÚDO DOS RELATÓRIOS 
MAIS OBJETIVO E TÉCNICO;

 - PERMITIR A ADOÇÃO DE AÇÕES PONTUAIS, 
MAIS RÁPIDAS E EFICAZES



 Também foi realizada reunião de trabalho, no 
Ministério Público, visando  sensibilizar os 
Promotores de Justiça do Estado sobre a 
necessidade e importância da avaliação 
multidimensional da pessoa idosa em todo o 
Estado, com adoção das providências cabíveis 
junto aos municípios





 Zilda Arns era uma médica pediatra e 
sanitarista brasileira, fundadora e 
coordenadora internacional da Pastoral da 
Criança e da pastoral da Pessoa Idosa,  irmã 
de Dom Paulo Evaristo Arns, que morreu em 
janeiro de 2010, vítima de um terremoto em 
Porto Príncipe, no Haiti.

 E o prêmio foi criado em setembro de 2017, 
como uma forma de reconhecimento às 
pessoas e instituições que contribuíram ou 
têm contribuído ativamente na defesa dos 
direitos das pessoas idosas



 Esse ano foi a primeira edição do prêmio. E nós 
tivemos a honra de sermos agraciados juntamente 
com:

  - Conferência Vicentina de Lages, 
mantenedora do Asilo Vicentino de Lages – 
Santa Catarina

 - Instituto Juvino Barreto – Onde de Saúde  e 
Assistência Social do Rio Grande do Norte

 - Lar dos Velhinhos de Piracibada – 
Instituição Filantrópica de São Paulo

 - Pastoral da Pessoa Idosa, do Paraná



 “(...) Sabemos que a força propulsora da 
transformação social está na prática do maior de 
todos os mandamentos da Lei de Deus: o Amor, 
expressado na solidariedade fraterna, capaz de 
mover montanhas. "Amar a Deus sobre todas as 
coisas e ao próximo como a nós mesmos" significa 
trabalhar pela inclusão social, fruto da Justiça; 
significa não ter preconceitos, aplicar nossos 
melhores talentos em favor da vida plena, 
prioritariamente daqueles que mais necessitam. 
Somar esforços para alcançar os objetivos, servir 
com humildade e misericórdia, sem perder a 
própria identidade.” (Zilda Arns)
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