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Introdução: Atualmente está acontecendo uma grande mudança etária no nosso país, o
número de idosos está crescendo rapidamente devido ao aumento da qualidade de vida
da população brasileira. Este crescimento pode ser benéfico, mas também há seus
pontos negativos, pois nos caiba pensar: O Brasil tem estrutura para cuidar da saúde
desta população? Analisando esta situação o Programa Nacional de Saúde da Pessoa
Idosa- PNSPI propôs em 2006 uma nova política referente à saúde do idoso
promovendo assim uma velhice saudável. Esta pesquisa propõe que investiguemos as
experiências e os anseios dos idosos, referente aos programas de saúde pública. Uma
vez que tais programas são feitos para a população idosa, mas não recorrem de sua
opinião. O objetivo central desta pesquisa é reconhecer a opinião dos idosos levando
em consideração as suas experiências, propondo uma maior participação destes e os
seus anseios questionando quais são as expectativas referentes aos programas de saúde
pública assim promovendo uma participação efetiva desta população. O desempenho
enquanto colaboradora é compreender e auxiliar nas etapas de formulação da pesquisa
científica, adequação da mesma junto às normas do Comitê de Ética em Pesquisas,
busca de material teórico para referencial bibliográfico e coleta de dados. Objetivo:
Este estudo apresenta como objetivo geral: Identificar a percepção de pessoas idosas
acerca de programas de saúde pública voltados para este segmento populacional; e
como objetivos específicos: que é de identificar as propostas da política de saúde da
pessoa idosa
para promoção de uma velhice saudável.
 Conclusão: Este projeto propõe uma investigação, que tem como finalidade identificar
quais os anseios e experiências dos (as) idosos (as) para com os programas de saúde
pública havendo uma maior participação destes, portanto, a expectativa é que se atinja
esse objetivo.
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