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Percurso da Pesquisa
• Pesquisa Diagnóstica – coordenada por Equipe Central de Pesquisa da 

UTFPR campus Pato Branco.

• Equipes de Pesquisa: UTFPR, Comissão Rotária, Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Secretaria de Assistência Social, FADEP, Pastoral da 
Pessoa Idosa, Sebrae, colaboradores.

• Participantes: Pessoas idosas (e cuidadores de idosos) de instituições que 
atuam com idosos e líderes dessas instituições; secretários municipais, 
pessoas idosas da comunidade.

• Fev-mai/2018 : Elaboração do Projeto de Pesquisa.

• Jun/2018:  Aprovação da Pesquisa no Comitê de Ética/UTFPR.

• Jul/ago/2018: Treinamento das Equipes para a coleta de dados.

• Ago/dez/2018: Coleta de dados: questionário, grupo focal e entrevistas.

• Fev-maio/2019 – Análise dos dados coletados.

• Jun/jul/2019 – Elaboração do Relatório Final.

• Jul/2019 – Apresentação do Relatório Final.



Objetivo Geral

Realizar um diagnóstico sobre necessidades e 
condições materiais de vida da população idosa do 

município de Pato Branco-PR, em relação a: Espaços 
abertos e prédios; Transporte; Moradia; Participação 
social; Respeito e inclusão social; Participação cívica 

e emprego; Comunicação e informação; Apoio 
comunitário e serviços de saúde; e formação 

continuada.



Metodologia
• Amostra: 948 pessoas divididas em:

- 598 na Pesquisa Quantitativa (QUESTIONÁRIOS) 

- 350 na Pesquisa Qualitativa

(GRUPO FOCAL + ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE)

PARTICIPANTES: pessoas idosas, líderes de instituições

que atendem pessoas idosas, e, o poder público

representado em secretarias e departamentos do município

de Pato Branco-PR.



20 Instituições de realização da Pesquisa
Associação Pato-

Branquense de Idosos-
Bairro Bonatto

Associação Pato-
Branquense de Idosos-

Bairro Cristo Rei

Associação Pato-
Branquense de Idosos-

Bairro Planalto

Associação Pato-
Branquense de Idosos-

Bairro São Cristóvão

Associação   Pato-
Branquense de Idosos-

Bairro São Luiz

Associação Pato 
Branquense de Idosos 
Bairro Novo Horizonte

Centro de Referência 
da Assistência Social 

(CRAS) Bairro São João

Centro de Referência 
da Assistência Social 

(CRAS) Sudoeste

Conselho Municipal de 
Idosos

Centro Unificado 
de Artes e Esporte 

de Pato Branco - Céu 
das Artes

Centro Dia
Universidade Aberta 

para a Terceira Idade –
UNATI/ FADEP

Unidade Básica de 
Saúde – Passo da Ilha

Unidade Básica de 
Saúde –

Independência

Unidade Básica de 
Saúde - Fazenda da 

Barra

Lar dos Idosos  São 
Vicente de Paulo

Comunidade Vida 
Plena

Pastoral da Pessoa 
Idosa

UNIMED
Associação Pato 

Branquense de Idosos 
Bairro São Roque



QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO

27 QUESTÕES: descendência, sexo, idade, bairro em que reside, fonte de renda, número de
filhos, escolaridade, estado civil, instituição que frequenta, vota em eleições, doença,
medicamentos, deficiência, plano de saúde, como se sente em relação a saúde, possui habito de
beber e de fumar, atividades físicas, quanto tempo mora em Pato Branco, forma e tipo de
residência, trabalho atual, interações com amigos, atividades que realiza, acesso a informações
e meios de locomoção.



Dados sociodemográficos:



Dados sociodemográficos:



Dados sociodemográficos:



Dados sociodemográficos:



Dados sociodemográficos:





QUESTIONÁRIO QUANTITATIVO
9 ASPECTOS/EIXOS PESQUISADOS

• Eixo 1: Habitação e Moradia 

• Eixo 2: Espaços Exteriores e Edifícios 

• Eixo 3: Transportes 

• Eixo 4: Apoio Comunitário e Serviços de Saúde 

• Eixo 5: Respeito e Inclusão Social 

• Eixo 6: Participação Cívica e Emprego 

• Eixo 7: Comunicação e Informação 

• Eixo 8:  Oportunidades de Aprendizagem 

• Eixo 9: Protagonismo Local 



Síntese das Respostas dos  Eixos



Síntese das Respostas dos  Eixos



Classificação das importâncias por  eixo na 
pesquisa quantitativa - questionário:
• 1º: Apoio Comunitário e Serviços de Saúde  (Eixo 4)

• 2º: Espaços Exteriores e Edifícios (Eixo 2)

• 3º: Habitação e Moradia (Eixo 1)

• 4º: Transportes (Eixo 3)

• 5º: Respeito e Inclusão Social (Eixo 5)

• 6º: Protagonismo Local (Eixo 9)

• 7º: Comunicação e Informação (Eixo 7) 

• 8º: Participação Cívica e Emprego (Eixo 6)

• 9º: Oportunidades de Aprendizagem (Eixo 8)



SÍNTESE DA “ESCUTA”  DA PESSOA IDOSA  
PESQUISA QUALITATIVA

VII Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa

Data: 22/11/2018

• SAÚDE : Médicos especialistas, atenção domiciliar à pessoa 
idosa, medicamentos;

• TRANSPORTES: Faixas elevadas, educação motoristas, sinais 
sonoros, bancos em pontos de ônibus;

• ESPAÇOS ABERTOS E PRÉDIOS: Banheiros limpos, bancos em 
lugares públicos, acessibilidade;

• OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM:  Cursos de oratória, 
cursos de uso de tecnologia.



• EDUCAÇÃO: Oficinas/cursos para aperfeiçoamento da
própria língua, oratória; material pedagógico adaptado
para as pessoas idosas;

• Capacitação para equipes multidisciplinares das
políticas públicas municipais para trabalhar com a
pessoa idosa.

• ASSISTÊNCIA SOCIAL: Ampliação de vagas e construção
de mais Centros de Convivência;

• Campanhas de conscientização para a população;
• Cursos de capacitação para os profissionais da rede de

atendimento e para cuidadores.
• TRABALHO: Captar recursos para implementação de 

projetos voltados à pessoa idosa;  
• Ampliar o controle social sobre decisões públicas;
• Campanhas de conscientização e fiscalização para 

cumprimento dos direitos das pessoas idosas.



CONCLUSÕES
• A relevância desse trabalho é fornecer ferramentas

para melhorar ações em políticas públicas voltadas
à pessoa idosa, sejam elas, nas áreas de:

• saúde, social, tecnologias, educação, lazer,
transporte, moradia, protagonismo da pessoa
idosa, espaços urbanos;

• Além de valorizar a pessoa idosa, tanto com
prevenção e planejamento quanto na atenção ao
envelhecimento, as quais se destacaram, com
variáveis em ordem de importância do maior para a
menor, identificando o perfil da população idosa do
município de Pato Branco-PR.



A sensibilização da população quanto ao processo de envelhecimento,

bem como a capacitação de gestores municipais que atuam com as pessoas

idosas, o fortalecimento dos conselhos e associações das pessoas

idosas, a elaboração, melhoramento e execução do Plano de Ação do

Programa Cidade Amiga do Idoso do Município de Pato Branco (2018-2021),

partem desse diagnóstico da percepção das pessoas idosas em relação ao

município e projetam uma adequação e um planejamento urbano capaz de

promover a qualidade de vida e a longevidade da sua população!

CONCLUSÕES



• Síntese elaborada por:

• Suelyn Maria Longhi de Oliveira

• Maria de Lourdes Bernartt

• Aruanã Antonio dos Passos

Contatos/E-mail:

marial@utfpr.edu.br

suelyn@alunos.utfpr.edu.br

aruanaa@utfpr.edu.br 
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