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RESUMO 
 
MAIO, Iadya Gama. Desafios da implementação de políticas públicas de 
cuidados intermediários no Brasil e a atuação do Ministério Público. 2015. Tese 
(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Saúde Pública da USP, São Paulo, 2015. 

 
 

Introdução – Os cuidados de longa duração intermediários assumem grande 
relevância diante do crescente envelhecimento populacional e do aumento da 
dependência funcional, que vêm acompanhados das mudanças no contexto familiar. 
A política de cuidados de longa duração no Brasil é incipiente, uma vez que os 
serviços intermediários são raros, apesar de sua previsão legal, como, por exemplo, 
o centro-dia. O Ministério Público pode atuar como indutor de políticas públicas na 
área dos cuidados de longa duração intermediários. Objetivo – Analisar a atuação 
dos Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito Federal em relação às políticas 
públicas de cuidados de longa duração intermediários a pessoas idosas, 
principalmente na modalidade centro-dia. Métodos – Realizou-se uma pesquisa de 
caráter exploratório e descritivo, com abordagem qualiquantitativa, de natureza 
empírico-analítica. Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas, mediante aplicação de questionários enviados a 30 Membros do 
Ministério Público, entre coordenadores de Centros de Apoio Operacional e 
Promotores de Justiça, de vários estados brasileiros e do Distrito Federal, que atuam 
na área de direitos das pessoas idosas. Analisaram-se principalmente os 
Planejamentos Estratégicos e Planos Gerais de Atuação. Para a análise dos dados 
nos apoiamos na técnica da Análise de Conteúdo; técnica empregada com 
adaptações. Resultados – No Brasil, não há um sistema público dedicado ao 
atendimento a pessoas com dependência, nem o estabelecimento de prazos de 
implantação de equipamentos, tampouco previsão de financiamento específico. As 
categorias de análise evidenciadas foram: 1) Ministério Público: atuação, planos 
gerais e experiências exitosas; 2) Política pública de cuidados de longa duração 
intermediários; 3) Dificuldades na implementação; 4) A descentralização 
administrativa; 5) A quem cabe cuidar: uma questão cultural; e 6) Mudanças e 
resistências em torno da política pública de cuidados. Conclusões – a) para os 
Membros do Ministério Público, quem deve cuidar é a família, cabendo ao Estado 
atuar de forma supletiva, subsidiária ou concorrente; b) essa temática, 
especificamente, pouco avançou e não vem sendo objeto de preocupação pela 
maioria dos Membros do Ministério Público, ao contrário da fiscalização das 
Instituições de Longa Permanência; c) o fato de a temática dos cuidados de longa 
duração intermediários estar prevista explicitamente nos Planos Gerais de Atuação 
(PGA) ou nos Planejamentos Estratégicos de alguns Ministérios Públicos brasileiros 
não teve quase nenhum impacto e nem garantiu o desenvolvimento de política 
pública a contemplar os cuidados de longa duração intermediários, não ocasionando 
o aumento significativo do número de centros-dia no País; e d) as representações 
sociais da velhice influenciam a eleição de prioridades no que diz respeito ao 
desenvolvimento de políticas públicas sociais, que, por sua vez, refletem diretamente 
na alocação de recursos orçamentários para a sua implementação. 
 
Palavras-chave: Idoso. Políticas Públicas. Cuidados de Longa Duração. Centro-dia. 
Ministério Público. Juridicização . 



ABSTRACT  
 

MAIO, Iadya Gama. Implementation challenges of public policies for 
intermediate care in Brazil and the role of the public ministry. 2015. Thesis 
(Doctorate in Science) - Faculdade de Saúde Pública da USP, São Paulo, 2015. 

 
 

The interim long-term care gain great importance in the face of the growing aging 
population and increased functional dependence, which come accompanied by 
changes in the family context. The long-term care policy in Brazil is incipient, 
considering that the intermediary services are rare, despite its legal provision, as for 
example, the center-day. The Public Ministry can act as a promoter of public policies 
in the area of the intermediate long-term care. Objective - To analyze the 
performance of Public Ministry of the several states and the Federal District regarding 
interim long-term care policies for the elderly, especially in the central-day mode. 
Methods - We conducted a descriptive and exploratory research, with qualitative-
quantitative approach, and empirical-analytic nature. To collect data, semi-structured 
interviews were conducted through questionnaires sent to 30 members of the Public 
Prosecutor's Office, between coordinators of Centers Operational Support and 
Prosecutors from several Brazilian states and the Federal District, who work in the 
elderly rights area. Were analyzed mainly the Strategic Planning and Acting General 
Plans. To analyze the data we rely on the technique of Content Analysis; technique 
used with adaptations. Results - In Brazil, there is a public system dedicated to 
serving people with addiction, or the establishment of equipment deployment 
deadlines, nor specific funding forecast. The evidenced analysis categories were: 1) 
Public Ministry: acting, general plans and successful experiences; 2) Public Policy of 
interim long-term care; 3) difficulties in implementation; 4) administrative 
decentralization 5) Who has a duty of care: a cultural issue; and 6) changes and 
resistance around the public policy of care. Conclusions - a) for members of the 
Public Prosecutor's Office, who must take care is the family, and the State act in 
supplementary, subsidiary or competitor form; b) this issue, specifically, had made 
little progress and has not been the object of concern by most Members of the Public 
Ministry, unlike the inspection of institutions Long-Term; c) the fact that the issue of 
interim long-term care be explicitly prescribed by the General Acting Plans (EMP) or 
the Strategic Planning of some Public Ministry had almost no impact, nor ensured the 
development of a public policy that contemplates care long intermediate term, not 
causing a significant increase in the number of centers-day in the country; and d) the 
social representations of old age influence the election of priority areas regarding the 
development of social policies, which, in turn, reflect, directly in the allocation of 
budget resources for its implementation. 
 
Keywords: Elderly. Public Policy. Long-Term Care. Centers-day. Public Ministry. 
Attribution of legal character. 
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INTRODUÇÃO 

  

No imaginário social a velhice é pensada como uma carga econômica, seja 
para a família, seja para a sociedade, o que tem levado o mundo a subtrair 
dos velhos seu papel de pensar seu próprio destino. 

 
Sandra Quintão 

Enfermeira 

 

 

No exercício de minhas funções como Promotora de Justiça  e membro da 

Associação Nacional de Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos 

Idosos e Pessoas com Deficiência (AMPID)1 tenho, ao longo de 12 anos de atuação 

na defesa dos direitos da pessoa idosa, deparado-me com muitas questões que 

envolvem o envelhecimento populacional e as dificuldades no cuidado das pessoas 

idosas dependentes. Sempre me instigou a questão de não haver, na prática, 

alternativas ao abrigamento em uma Instituição de Longa Permanência (ILP), em 

que pese ter previsão legal de cuidados de longa duração intermediários na Política 

Nacional da Pessoa Idosa (PNI) – 1994, a implantação da modalidade de assistência 

denominada centro-dia ainda não é usual na realidade brasileira. 

Uma das finalidades da PNI e do Estatuto do Idoso (EI) é procurar  formas de 

atendimento que preservem ao máximo os vínculos familiares dos idosos em 

detrimento daquelas que lhes subtraiam o convívio com a sua comunidade e sua 

família, sendo a institucionalização vista como uma das alternativas. 

Apesar da existência de diversos serviços de apoio aos idosos e a sua família 

(atendimento domiciliar, programa saúde da família, centros de convivência, casa-lar 

etc.), escolhemos abordar, nesse âmbito, o equipamento denominado centro-dia.2 A 

escolha deveu-se ao fato de haver poucos centros-dia em funcionamento no país, 

bem como trabalhos e dados escassos na literatura nacional na área de cuidados. 

                                                            

1A Associação Nacional do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com 
Deficiência (AMPID) é pessoa jurídica de direito privado, de caráter nacional, sem fins lucrativos, que 
foi criada para promover e defender os direitos humanos das pessoas idosas e das pessoas com 
deficiência.  É composta por associados oriundos do Ministério Público, seja estadual ou federal, de 
todas as regiões do País, e está em pleno funcionamento desde o ano de 2004. Para ver mais 
informações: <www.ampid.org.br>. 
2Equipamento destinado à permanência diurna de idosos com algum grau de dependência, que não 
têm condições de serem cuidados somente em seus domicílios e que necessitam da atenção de uma 
equipe multidisciplinar formada por profissionais do âmbito psicossocial e sanitário. 
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Nesse sentido, faz-se necessário investigar os motivos que acarretam inconsistência 

na política pública nessa área, o que provoca, como consequência, o surgimento de 

novas demandas acadêmicas, políticas, jurídicas e sociais voltadas a essa temática.  

Muitos atores, dentre as entidades públicas, poderiam responder a essa 

inquietação. Poderiam apontar os entraves e desafios para a implementação de uma 

política pública de cuidados intermediários de longa duração voltados às pessoas 

idosas em situação de dependência. Nessa perspectiva, quatro razões levaram-nos 

à escolha do Ministério Público (MP) para responder à questão. 

A primeira, porque a autora desta pesquisa pertence à Instituição.  

A segunda, pela importância de sair da lógica do executor da política, para 

ouvir outro agente político que tem o poder de transformação social, com grande 

alcance territorial, uma vez que se encontra organizado nos 26 estados brasileiros e 

no Distrito Federal, atuando perante a justiça comum; e, no plano federal, perante as 

justiças especializadas (federal, trabalhista e militar).  

A terceira, porque seria necessário conhecer de que forma e como o MP 

atua, a partir do conceito de juridicização3 das políticas públicas; se nessa área 

também se tem desenvolvido uma postura proativa, centrada na capacidade de 

diálogo, de mediação de demandas sociais, de articulação política e de identificação 

de problemas para construir agendas próprias e influenciar as de outras instituições. 

A quarta, e não menos importante, para detectar se, efetivamente, o MP 

prioriza a política de cuidados, na defesa dos direitos das pessoas idosas, em seus 

planos gerais de atuação ou planejamentos estratégicos.  

Destacamos que o MP tem o dever constitucional de atuar na fiscalização e 

de auxiliar na construção de políticas públicas eficientes na estruturação de rede de 

apoio à pessoa idosa com o fim de transformar para melhor a realidade social, 

buscando erradicar formas de discriminação e violência.  

Assim, analisar a atuação dos Ministérios Públicos Estaduais (MPEs) e do 

Distrito Federal em relação às políticas públicas de cuidados de longa duração 

                                                            

3 A expressão “juridicização” é utilizada para denotar as diferentes formas de resolução do conflito  
fora do âmbito do judiciário, porém com critérios jurídicos. 



21 

 

 

intermediários a pessoas idosas, principalmente na modalidade centro-dia, é o nosso 

objetivo central. 

Para tanto, é igualmente importante mapear as políticas públicas, e a 

legislação que regulamenta os cuidados de longa duração intermediários, com 

ênfase nos cuidados diurnos ou centros-dia, no Brasil e em outros países, tais como, 

Reino Unido, Alemanha, França, Japão, Holanda, Suécia, Finlândia, Dinamarca, 

Itália e Portugal e, principalmente, a Espanha; conhecer as ações desenvolvidas 

pelos MPEs e pelo Distrito Federal frente às políticas de cuidados de longa duração, 

em particular dos cuidados intermediários na modalidade centro-dia; paralelamente, 

é relevante identificar os desafios enfrentados para a implementação dos cuidados 

intermediários de longa duração no Brasil. 

Para a abordagem proposta, esta tese divide-se em capítulos que discorrem 

sobre o referencial teórico; os objetivos; procedimentos metodológicos; resultados e  

discussões; e, por fim, as conclusões, os desafios e as perspectivas no âmbito 

dessa temática de nossa pesquisa.  

Diante da impossibilidade de se entrevistar mais de 8.000 Promotores de 

Justiça distribuídos por todo o território nacional, procuramos fazê-lo, por meio de 

questionários estruturados, no período de março a setembro de 2014, tendo como 

sujeitos das entrevistas os Coordenadores dos Centros de Apoio Operacional às 

Promotorias de Justiça (CAOPs) –  órgãos considerados auxiliares da atividade 

funcional do Ministério Público que existem em quase todos os Estados –, com 

atuação na matéria, cuja  temática é, neste trabalho objeto de análise; bem como 

alguns Promotores de Justiça reconhecidos por sua atuação na área de defesa da 

pessoa idosa, na maioria componentes da Ampid, procurando apresentar um 

panorama o mais amplo possível da realidade brasileira sobre nossa temática. 

Nessa perspectiva, analisamos os Planos Gerais de Atuação e os 

Planejamentos Estratégicos dos MPs de diversos Estados, uma vez que se 

constituem instrumentos, cujo foco é destinado à eleição de prioridades 

institucionais, direcionando a atuação de forma eficaz e integrada. 

Assim, necessária se faz a análise da relação entre MP e políticas públicas. 

Afinal, o MP tem sido uma instituição que induz a implementação de políticas 

públicas? A Instituição conseguiu romper, de fato, com suas resistências  históricas e 
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atuar de acordo com o novo perfil constitucional? O fato de haver previsão legal para 

a sua atuação em diversas áreas é sinônimo de garantia? Como compatibilizar a 

atuação dos seus agentes de forma a permitir o cumprimento das metas previstas 

em seus planos estratégicos e garantir a independência funcional de seus 

membros? Quais são os desafios do MP na área de políticas públicas de cuidados 

para a pessoa idosa em situação de dependência? 

Para agregar valor a este estudo adquire relevo uma revisão da literatura 

nacional e internacional sobre o assunto, a análise da legislação, o levantamento de 

documentos e dados estatísticos existentes sobre os sistemas de cuidados 

oferecidos a idosos dependentes no Brasil e em outros países, dando-se ênfase ao 

equipamento denominado centro-dia. 

Discutimos, também, o envelhecimento populacional nas sociedades 

contemporâneas e a responsabilidade pelo cuidado; analisamos as opções em 

termos de políticas assistenciais voltadas à pessoa idosa, existentes no Brasil, bem 

como o papel institucional do MP como fomentador de políticas públicas e garantidor 

dos direitos sociais das pessoas idosas.  

Dessarte, para ter noção de como funciona um centro-dia e se seria possível 

a sua implantação em larga escala no Brasil, conhecemos, em novembro de 2013, a 

experiência de um dos centros-dia que funciona no Município de Itu, no Estado de 

São Paulo. Esse centro faz parte de um  programa pioneiro denominado São Paulo 

Amigo do Idoso, que tem por finalidade atender ao idoso semi-independente e 

apoiar as famílias impossibilitadas de prover suas necessidades, representando o 

fortalecimento da rede de Proteção Social Especial e inovando na oferta de políticas 

públicas para a população idosa do Estado, com a meta de implantar, no mínimo, 

100 centros-dia em diversos municípios paulistas. 

Cabe-nos ainda referir que a preocupação com os cuidados de longa duração 

não é exclusiva do sistema de proteção social brasileiro. O envelhecimento 

populacional e o aumento da incapacidade funcional e da dependência das pessoas 

idosas constituem tendência mundial, cada vez mais presente nas agendas políticas 

e sociais de vários países como um risco social a ser enfrentado. 

Em razão disso, a autora desta pesquisa estabeleceu moradia na Espanha, 

na cidade de Alcalá de Henares, de 22 de março a 13 de maio de 2014, para 
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conhecer o sistema espanhol de cuidados de longa duração e experiências de 

funcionamento de centros-dia e de Instituições de Longa Permanência para    

Pessoas Idosas. 

Ressaltamos que a escolha do sistema social espanhol ocorreu porque não é 

muito diferente do brasileiro, pois tem como característica a centralidade na família; 

nele os cuidados de longa duração intermediários têm previsão legal. Com a Lei no 

39, de 14 de dezembro de 2006, a Espanha criou o Sistema Nacional para a 

Autonomia e Atenção à Dependência (SAAD), que oferece várias alternativas de 

serviços os quais beneficiam os idosos e suas famílias. 

Assim, procuramos conhecer o sistema a partir de: a) visitas in loco a oito 

centros-dia localizados nas cidades de Barcelona, Vilanova, Madri e Vigo; b) 

entrevistas em diversas instituições e com especialistas detentores de conhecimento 

do sistema; e c) pesquisa bibliográfica, sob a coorientação do Prof. Dr. Gregorio 

Rodriguez Cabrero, da Universidade de Alcalá – Departamento de Economia. 

Para a realização da investigação, a metodologia adotada é quantiqualititativa 

e tem caráter descritivo, exploratório e analítico. A fim de analisarmos os dados nos 

apoiamos na técnica da Análise de Conteúdo empregada com algumas adaptações.  

Diante do cenário estudado, estabelecemos como problema de pesquisa a 

ideia de mudanças e resistências em torno das políticas públicas de cuidados aos 

idosos e o papel do Ministério Público frente ao legado histórico dessas políticas e 

as possibilidades de mudanças frente ao path-dependence, isto é, o custo da 

transição do modelo asilo e cuidados informais no seio da família para uma nova 

política de cuidados mais ampla.  
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES, DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

 

Estamos habituados a pensar nos preconceitos, estereótipos e 
discriminações através da ideia de profecias que se autorrealizam – as 
imagens negativas, as atitudes discriminatórias acabam produzindo sua 
própria confirmação – e, sem dúvida, é uma tarefa fundamental    
desconstruí-los. 

 

Guita Debert 
Antropóloga 

 

 

Neste trabalho, debruçamos o olhar investigativo sobre questões da 

atualidade que precisam ser discutidas referentes aos cuidados de longa duração 

intermediários para a população idosa dependente, de acordo com a sua condição 

de vida, seu contexto sociocultural e familiar e sua dificuldade de acesso a bens e 

serviços. Aspectos, esses, que podem implicar a perda da autonomia e do 

desempenho das atividades da vida diária do idoso.  

Esta Tese de Doutorado objetivou analisar a atuação dos Ministérios Públicos 

Estaduais e do Distrito Federal relacionadas às políticas públicas de cuidados de 

longa duração intermediários e, principalmente, dos centros-dia. Estabelecemos, 

como problema de pesquisa, a ideia de mudanças e resistências em torno das 

políticas de cuidados aos idosos e o papel das instituições frente ao legado histórico 

dessas políticas, principalmente a do MP, e às possibilidades de mudanças frente ao 

“path-dependence”, isto é, o custo da transição do modelo “asilo e cuidados 

informais no seio da família” para uma nova política de cuidados mais ampla.  

No decorrer do trabalho, analisamos as políticas públicas e a legislação que 

regulamenta os cuidados de longa duração intermediários, com ênfase nos cuidados 

diurnos ou centros-dia, no Brasil e em outros países. Realizamos  o levantamento de 

informações das ações desenvolvidas pelo Ministério Público de quase todos os 

estados e do Distrito Federal, frente às políticas de cuidados de longa duração, na 

modalidade centro-dia. Também foram objeto de análise os planos de atuação, os 

planejamentos estratégicos, as experiências exitosas e as ações civis ajuizadas.  

Finalmente, procuramos conhecer e analisar os possíveis desafios à implementação 

desses cuidados no Brasil.  



200 

 

 

Foi importante conhecer a experiência e o sistema espanhol de cuidados de 

longa duração, bem como o funcionamento do equipamento denominado centro-dia 

para pessoas idosas e verificar que sua implantação em larga escala é possível no 

Brasil. Visitamos oito centros-dia localizados nas cidades de Barcelona, Vilanova, 

Madri e Vigo, na Espanha; visitamos um que funciona no Brasil, no Município de Itu 

(SP) e que faz parte do programa denominado São Paulo Amigo do Idoso. 

Concluímos que esses apresentam vantagens para os idosos e para suas famílias, 

sendo viável a adoção desse tipo de equipamento no Brasil. 

No que tange à centralidade familiar e ao fato de que os cuidados de longa 

duração intermediários terem previsão legal, o sistema social espanhol não é muito 

diferente do brasileiro. Ocorre, no entanto, que na Espanha o envelhecimento é uma 

realidade percebida e vivenciada. Nesse país, tem sido colocado em prática um 

leque de alternativas que beneficiam os idosos e suas famílias. O direito ao cuidado 

é compreendido como um direito universal de todos os cidadãos. 

Pela  Lei no 39/2006, a Espanha criou o Sistema Nacional para a Autonomia e 

Atenção à Dependência (SAAD); sistema  público e não contributivo alçado à 

condição de quarto pilar do Estado de Bem-Estar. É organizado e estruturado de 

forma a dar visibilidade ao tema nos meios de comunicação, além de relevância 

política e econômica. A lei reconheceu, ainda, as prestações como um direito 

subjetivo exigível pela via administrativa e jurisdicional; disponibilizou uma rede de 

atenção e um catálogo de serviços, estabelecendo prazos de implantação e 

cumprimento da lei, além de conceber o centro-dia como equipamento 

sociossanitário. 

No Brasil, ao contrário, não existe um sistema destinado à dependência ou o 

estabelecimento de prazos de implantação de uma política pública; nem a previsão 

de financiamento específico, além de não se conceber o centro-dia como 

equipamento socioassistencial não englobando os serviços de saúde.  

Detectamos ao longo da pesquisa que existem muitas resistências para se 

efetivar políticas públicas de cuidados intermediários aos idosos por parte das 

instituições frente ao legado histórico do modelo asilo e cuidados informais no seio 

da família. Assim, verificamos que : 
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a) os serviços de cuidados de longa duração intermediários para pessoas 

idosas têm previsão legal na Política Nacional do Idoso (PNI) desde 1994, 

mas a implantação da modalidade de assistência (centro-dia) ainda não faz 

parte da realidade brasileira; 

b) a experiência espanhola permite vislumbrar ações intersetoriais entre 

serviços sociais e de saúde como possíveis, necessárias e eficazes para 

atender às necessidades dos idosos, entretanto, no Brasil, existe a dificuldade 

de se trabalhar de maneira conjugada, englobando os dois sistemas, de forma 

a se responsabilizarem mutuamente pela efetivação e pelo financiamento 

desse tipo de modalidade de cuidados (centro-dia);  

c) no Brasil, falta dimensionar a população idosa elegível para os centros-dia, 

pois verificamos que são incipientes as ações voltadas para identificar a 

população dependente, cujo diagnóstico pudesse conduzir a efetivação de 

políticas públicas nessa seara; 

d) falta a observância à legislação mais específica que regulamente o 

funcionamento do centro-dia – a exemplo da RDC 283/2005, voltada para as 

Instituições de Longa Permanência –; que aponte um modelo ou os recursos 

humanos mínimos imprescindíveis ao seu funcionamento, uma vez que só 

encontramos a Portaria no 73, de 10 de maio de 2001, do MPAS/SEAS, que 

institui normas de funcionamento de serviços de atenção ao idoso no Brasil, 

mas pouco observada e utilizada; e 

e) o Poder Judiciário parte na frente com o seu entendimento jurisprudencial, 

ao compreender que os equipamentos de cuidados de longa duração, hoje 

considerados socioassistenciais, ante a previsão legal da Tipificação 

Nacional, por meio da Resolução no 109/CNAS, de 11 de novembro de 2009, 

são, na verdade, sociossanitários. 

 

           Quanto ao Ministério Público urge: 

 

a) desmitificar a ideia de centro-dia como equipamento sofisticado, ainda 

presente nas respostas dos entrevistados do Ministério Público, para construir 

a perspectiva de sua concretização como instrumento necessário ao apoio 
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efetivo da única instituição que de fato cuida – a família – e como meio 

competente para promover um cuidado digno à pessoa idosa com algum grau 

de dependência; evitar ou postergar institucionalizações de idosos; além de 

aliviar os cuidadores familiares; 

b) fortalecer os mecanismos de controle social, exigindo condições de 

funcionamento e autonomia para os Conselhos de Defesa de Direitos dos 

Idosos, nos três níveis de governo; 

c) reconhecer que do tripé constitucional (família, Estado e sociedade) de 

amparo ao idoso, apenas a família tem sido criminalizada, enquanto 

percebemos que o Estado não atua de forma satisfatória quanto ao suporte a 

essa família; e 

d) reconhecer que o MP não se desvencilhou de sua forma antiga de atuação 

(fiscal da lei) e que ainda mantém o status quo da política atual de cuidados, 

havendo uma tendência para a atividade fiscalizatória em detrimento da 

indução de políticas públicas. 

A pesquisa fundamentou-se no fato de que estudos referentes ao processo de 

envelhecimento e de cuidados constituem um tema de reflexão emergente, 

principalmente para o MP; seus resultados poderão ser utilizados como instrumentos 

de indução de políticas públicas e de construção de uma agenda interna de atuação. 

As conclusões deste trabalho vêm sendo captadas ao longo do seu 

desenvolvimento; aqui procuramos expor, de forma didática, as constatações que se 

seguem:  

a) a assistência social brasileira está centralizada na família e o seu foco está 

nos programas de transferência de renda e não na prestação de serviços; 

b) como o cuidado prestado a pessoas idosas, é oferecido, em geral, pela 

família e realizado no ambiente doméstico isso o torna socialmente invisível, 

recaindo sua responsabilidade, tradicionalmente, sobre as mulheres, que não 

são recompensadas por benefícios assistenciais, nem por cobertura da 

previdência social; 

c) para os Membros do MP quem deve cuidar é a família, cabendo ao Estado 

atuar de forma supletiva, subsidiária ou concorrente, ou seja, na ausência 

dessa família; 
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d) o número de centros-dia é pequeno no Brasil; inexiste uma Política Nacional 

de Cuidados, apenas iniciativas pontuais, como a adotada pelo Estado de São 

Paulo, havendo ainda pouca compreensão das vantagens do oferecimento de 

novos serviços, já que temos expressiva heterogeneidade e diversas 

necessidades. Afinal, não há uma velhice, mas várias! ; 

e) o sistema que impera em nosso país ainda é o da pseudodescentralização; 

em que pese caber ao município, pelo atual SUAS, a execução da assistência 

social, parece-nos que adotar um Plano Nacional de Cuidados ou um 

Programa Federal de Cuidados sob a responsabilidade e iniciativa da União, 

com destinação de recursos financeiros próprios, seria um fator preponderante 

como impulsionador dessa política; 

f) trata-se de uma temática que pouco avançou e que não vem sendo objeto de 

preocupação, nem de escolha pela maioria dos MPs, que muitas vezes 

desconhecem as vantagens da adoção de equipamentos intermediários como 

o centro-dia, ao contrário da fiscalização das Instituições de Longa 

Permanência, que, embora seja uma ação fundamental, não pode ser a única 

faceta do direito ao cuidado; 

g) para o Poder Público em geral e também para o Ministério Público, que não 

tem conseguido construir nem uma agenda própria e tampouco tem 

influenciado a de outras instituições, quando poderia fazê-lo, o assunto é 

invisível. Tanto o Poder Público quanto o Ministério Público precisam de maior 

engajamento em cuidados mais amplos e eficazes; 

h) o fato de a temática dos cuidados de longa duração intermediários estar 

claramente prevista nos Planos Gerais de Atuação (PGA) ou nos 

Planejamentos Estratégicos de alguns MPs brasileiros não teve quase nenhum 

impacto e nem garantiu o desenvolvimento de política pública que contemple 

os cuidados de longa duração intermediários, não resultando no aumento 

significativo do número de centros-dia no país; 

i)  a forma de atuação do Ministério Público mais presente foi o ajuizamento de 

Ações Civis Públicas (ACPs) em detrimento dos Termos de Ajustamento de 

Conduta (TACs), o que contraria o discurso dos respondentes, bem como o 
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que muitos autores vêm defendendo: uma nova forma de atuação por parte do 

Ministério Público, isto é, que seja menos demandista e mais conciliador; e 

j) os idosos formam um grupo que tem características diferentes, dificultando a 

mobilização da categoria e a formação de um movimento social articulado e 

forte politicamente, com poder para incluir o tema na agenda das políticas 

públicas.  

Muitos são os desafios diante dos aspectos ora analisados, uma vez que 

versa sobre mudança cultural, política e social. Que ainda se mostra veemente 

marcada por diversas formas de corrupção do sistema. Ainda acrescentaríamos os 

estigmas negativos e preconceituosos relacionados à velhice e o fato de a juventude 

ser encarada como um valor. Isso não pode ser ignorado ou deixado em segundo 

plano, sobretudo na formulação de políticas públicas para as pessoas idosas. 

As representações sociais da velhice influenciam a eleição de prioridades no 

que diz respeito ao desenvolvimento de políticas públicas e sociais; refletem 

diretamente na alocação de recursos orçamentários para sua implementação. Assim, 

cabe a nós começarmos a discussão sobre qual velhice queremos para todos nós, 

de modo a construirmos uma sociedade mais solidária e com políticas públicas que 

possam garantir a qualidade de vida de todos seus cidadãos (velhos, familiares, 

jovens etc.). 

É preciso considerar o “direito” como um sistema simbólico detentor de um 

discurso específico; sistema que pode dar sua contribuição, desde que se afastando 

da retórica da neutralidade e da universalização, no sentido de que a velhice é 

ruim, improdutiva e que o envelhecimento deve ser igual para todo mundo. 

Importa tanto a adoção de representação positivas da velhice –  entendendo 

que é uma construção sociocultural e não apenas uma fase da vida – como a 

reafirmação de que o direito ao cuidado é um direito fundamental, devendo o 

Estado proporcionar meios para que alternativas, além da institucionalização, sejam 

colocadas à disposição da sociedade. Uma das hipóteses assumida neste trabalho é 

a da necessidade de se combinar cuidado formal com informal, uma vez que é 

necessário ajudar a família a cuidar. 

O direito ao cuidado amplo é matéria inserida nas atribuições do Ministério 

Público, a quem cabe zelar para que os Poderes Públicos e os serviços de 
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relevância pública observem os princípios constitucionais de proteção aos idosos, 

especialmente nas questões de abrangência coletiva e até difusa, a justificar não 

apenas a intervenção, mas até mesmo a iniciativa ministerial. Conforme preconiza a 

legislação brasileira já existe a garantia do direito ao cuidado amplo, especialmente 

a previsão do equipamento centro-dia, mas medidas fiscalizatórias se impõem, 

sobretudo para o seu efetivo cumprimento.  

No entanto, para que as mudanças ocorram, é necessário que os Membros 

do Ministério Público entendam que são agentes políticos e que podem privilegiar o 

papel de indutores e articuladores de políticas públicas, concretizadoras dos direitos 

fundamentais, buscando a solução direta das questões que lhe são apresentadas.  

É preciso construir canais de diálogo com a sociedade e com os órgãos 

responsáveis pela execução da política, visando a uma ação transformadora. Para 

isso, devem, por exemplo: a) pautar sua atuação nas deliberações das Conferências 

(reivindicações legítimas da sociedade); b) trabalhar a questão orçamentária junto 

ao Poder Público pois, muitas vezes, é indicada como um limite que barra ações; c) 

incentivar que os cuidados de longa duração intermediários sejam pauta “presente” 

nos planos de atuação da Instituição e nos cursos de formação de seus Membros, a 

partir da realização de um trabalho estratégico de convencimento interno; d) 

disseminar conceitos positivos sobre o envelhecimento; e e) induzir a formulação e 

implementação de uma política de cuidados, aliando o trabalho interdisciplinar do 

direito com a gerontologia, para compreender a realidade cotidiana do idoso, de sua 

família e da comunidade em que se insere, além de pautar suas ações com base em 

indicadores sociais e demográficos.  

Nesse aspecto, é importante que o MP fomente internamente o debate; que 

adote uma política institucional mais transparente e que supere a dicotomia entre o 

princípio constitucional da independência funcional e a adoção dos Planos Gerais de 

Atuação; que sejam considerados os anseios da sociedade e que se trabalhe de 

forma intersetorial ou regionalizada, promovendo uma melhor articulação entre seus 

órgãos internos, objetivando aprimorar sua atividade-fim. 

Nessa empreitada, cabe aos Coordenadores dos Caops papel fundamental, 

qual seja, sensibilizar os Promotores de Justiça e demonstrar internamente a 

importância de se adotar um conceito amplo de cuidados nos processos de 
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formação profissional, bem como articular para que a matéria seja prevista de forma 

expressa nos Planos Gerais de Atuação e Planejamentos Estratégicos da Instituição, 

como forma de dar mais visibilidade ao tema. 

Cabe ao Promotor de Justiça, por sua vez, perceber não só seu poder jurídico 

e político de atuação, bem como utilizar os vários mecanismos extrajudiciais 

disponíveis, podendo, em virtude disso, desenvolver ações mais eficazes, 

principalmente ao: 

a) trabalhar com os Conselhos de Direitos do Idoso e levar em conta, na sua 

atuação, as deliberações oriundas das Conferências; 

b) construir com o Poder Público um plano municipal de cuidados amplos, 

mediante elaboração de uma lei específica, com a previsão de ações de 

curto, médio e longo prazo, na perspectiva da intersetorialidade; 

c) priorizar os cuidados de longa duração intermediários na sua agenda, a fim 

de prevenir o agravamento da fragilidade, aumentando o bem-estar e 

oferecendo suporte familiar, para diminuir os índices de institucionalização 

de pessoas idosas; 

d) trabalhar de forma articulada com o Ministério Público Federal, para buscar 

a implantação de uma Política Nacional de Cuidados com previsão de 

financiamento específico, introduzindo a discussão sobre a criação de um 

sistema sociossanitário no país; 

e) buscar a inserção nos currículos mínimos, nos diversos níveis do ensino 

formal, conteúdos voltados para o processo de envelhecimento, de forma 

a eliminar preconceitos e a produzir conhecimentos sobre o assunto;  

f) promover o amplo debate e discussão sobre a velhice em nossa sociedade 

e com outros profissionais (da saúde, do direito, da engenharia, da 

linguística, etc.); 

g) colaborar com o empoderamento e a formação para a cidadania das 

pessoas idosas, ao disseminar, de várias formas, os seus direitos; e 

h) cobrar do Poder Público a previsão orçamentária destinada à manutenção 

desses programas, já de caráter sociossanitário, uma vez que as pessoas 

idosas dependentes poderão necessitar também de cuidados de saúde. 
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O processo de definição das prioridades institucionais não pode prescindir da 

participação da sociedade, nem de seus membros idosos. Cabe ao Ministério 

Público consultá-los antes de estabelecer suas metas prioritárias e definir o seu 

Plano Geral de Atuação. 

No decorrer da pesquisa realizada, ficou evidente que a instituição ainda não 

desenvolveu todo o seu potencial a fim de atuar em prol da transformação social. A 

instituição é secular e uma atuação democrática e resolutiva é algo recente, dos 

anos 1980, principalmente a partir da Constituição Federal. Da sua função primordial 

na seara criminal começou a avançar no campo cível (defesa dos direitos 

fundamentais), matéria até pouco tempo estranha à instituição. Portanto, qual o 

custo da transição dos seus modelos (demandista para resolutivo) de atuação para o 

Ministério Público? Qual a dificuldade em transformar a realidade social histórica dos 

cuidados sob a égide do modelo “asilo + cuidados informais no seio da família” para 

um mais amplo? Trata-se, assim, de uma opção política.  

Portanto, o Ministério Público, na medida em que perceber que poderá mudar 

a forma de atuação (não sendo mero fiscal, mas também indutor) e que tem, a seu 

favor, mecanismos próprios e eficientes, tem um grande potencial para contribuir 

para a efetivação do direito ao cuidado amplo. Pelo diálogo e negociação poderá 

promover um entendimento entre os diversos gestores e atores sociais envolvidos, 

possibilitando a formulação e a implementação de uma política que ofereça linhas 

alternativas de cuidado para as pessoas idosas com dependência. 

Há um longo caminho a ser percorrido. Este trabalho evidencia a necessidade 

de uma discussão mais ampla sobre os cuidados no campo jurídico, principalmente 

por parte do Poder Judiciário e do próprio MP, para que se entenda que o cuidado é 

um direito fundamental. 

Por fim, por si só a lei não mudará a realidade. As medidas a serem tomadas 

dependerão em grande parte da compreensão de que o Ministério Público pode e 

deve ser o indutor ou articulador das políticas públicas a partir do entendimento do 

direito amplo de cuidados, no sentido de se tornarem práticas efetivas do sistema de 

proteção social brasileiro. 
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