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Introdução: A população brasileira está envelhecendo de forma considerável,
requerendo maior atenção sobre a promoção da saúde e a prevenção de doenças
visando alcançar uma velhice saudável. Nesta direção, o Programa Nacional de Saúde
da Pessoa Idosa – PNSPI, do Ministério da Saúde do Brasil, lançado em 2006, dá
subsídios para o trabalho de profissionais da saúde, focando a melhor assistência em
saúde pública. 
Compreendendo a gestão do serviço de saúde de maneira democrática e em atenção
aos preceitos do Sistema Único de Saúde – SUS, inclusive o da participação popular
no planejamento das ações, cabe a indagação: Quais as experiências e anseios de
idosos (as) em relação a programas de saúde pública voltados para este segmento
populacional?
Neste aspecto, esta proposta de estudo se justifica pela importância da população a ser
atendida apresentar a sua percepção acerca das ações de saúde pública, por vezes
pensadas para ela e não com ela, ou seja, sem a participação efetiva dos (as) usuários
(as) do SUS. Tal estudo é de suma importância para os profissionais e graduandos da
área da saúde, uma vez que esclarecerá os anseios da população a ser atendida com os
Programas de Saúde Pública, orientando as intervenções, técnicas e cuidados a serem
realizadas. Além de ser uma satisfação pessoal aprofundar na temática da saúde da
pessoa idosa, bem como seus anseios e experiências.
Portanto, será realizada uma pesquisa de campo do tipo quantitativo-descritivo, tendo
como técnica de pesquisa o questionário que será aplicado em pessoas idosas
moradoras da cidade do Naque - MG e que são usuárias do SUS, com participação em
programas de saúde pública desenvolvidos nas Unidades de Atenção Primária à Saúde
– UAPS, sempre com a concordância através do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido - TCLE. 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: Apontar as experiências de
pessoas idosas sobre programas de saúde pública; e, descobrir os anseios de idosos (as)
acerca de programas de saúde pública. Conclusão: Espera-se que esse projeto
identifique a percepção das pessoas idosas acerca de programas de saúde pública, bem
como abra espaço para que os próximos programas a serem desenvolvidos tenham
como base a opinião e necessidades do público alvo.
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