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RESUMO: A presente pesquisa tem por objetivo compreender a Teoria da Agência no âmbito da promoção 
da saúde e conhecer a realidade socioeconômica da população idosa da região da AMUSEP de modo a 
identificar os fatores econômicos contribuintes no processo de envelhecimento da população da região da 
AMUSEP. O envelhecimento da população é um fenômeno que ocorre mundialmente, fazendo emergir 
questões de ordem social e econômica em razão das conseqüências que o fato aporta sobre as políticas 
públicas, em especial, a saúde. Embora o envelhecimento da população constitua-se em grande conquista 
da ciência, suas conseqüências acarretam preocupações por colocar desafios para a sociedade de modo 
geral. O Estado, os setores produtivos e as famílias são colocados em situação de busca de novas 
estruturas para as demandas de uma sociedade cujas características etárias da população evoluem 
rapidamente. No Brasil, em particular, tais mudanças ocorrem em processo muito mais acelerado do 
ocorrido em países desenvolvidos, de modo que a pressão para as mudanças vem no mesmo ritmo. A 
teoria da Agência e o conhecimento da realidade regional no que se referem esses aspectos se tornam 
importantes elementos para a análise e interpretação da evolução que ora ocorre. Será realizada revisão de 
literatura de periódicos nacionais e internacionais especializados em promoção da saúde, economia da 
saúde, teoria da agência. Os aspectos demográficos e socioeconômicos deverão ser levantados em 
institutos de pesquisa, a exemplo do IBGE, IPARDES, Prefeituras Municipais e órgãos regionais. As 
classificações etárias e as categorizações de renda serão efetuadas por meio de análise estatística 
descritiva e inferencial. Espera-se que a partir da revisão da literatura e os dados coletados e analisados, 
auxiliem na compreensão dos fatores contribuintes no envelhecimento ativo aplicáveis à região da AMUSEP 
para a promoção da saúde. 
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