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Assunto: Apresentação do Estudo Longitudinal das Condições de Saúde e Bem Estar da 
População Idosa Brasileira (PROJETO ELSI-BRASIL). 
 
 

Senhor(a) Secretário(a) Municipal de Saúde, 

1.  Solicitamos o apoio de V.S.ª para divulgar, no âmbito do seu município, o Estudo 

Longitudinal das Condições de Saúde e Bem Estar da População Idosa Brasileira (ELSI-Brasil), por 

meio de afixação de cartazes confeccionados pelos pesquisadores do ELSI, nas unidades de saúde 

situadas no seu município, uma vez que este foi um dos selecionados para a realização da pesquisa.  

2.  O ELSI-Brasil é um estudo de coorte de base populacional cujo objetivo principal é 

investigar a evolução e os determinantes das condições de saúde, da capacidade funcional e do uso 

de serviços de saúde entre idosos. A pesquisa será realizada em uma amostra probabilística de 

10.000 indivíduos (50 a 700 idosos por munícipio) com 50 ou mais anos de idade, residentes em 70 

municípios de diferentes regiões do País. Os procedimentos metodológicos incluem entrevista 

domiciliar, realização de medidas de pressão arterial e antropométricas, além da coleta de sangue 

para exame laboratorial. Após a implantação dessa linha de base, os seguimentos serão bianuais.  

3.  O estudo é financiado pelo Ministério da Saúde e Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação. Visto o seu caráter inovador e as oportunidades inéditas de geração de conhecimentos 

para o Sistema Único de Saúde (SUS), este estudo representa um marco na investigação da saúde do 

idoso em nosso País.  

4.  Todos os indivíduos com pressão arterial elevada ou resultado alterado de exames 

laboratoriais receberão instruções para procurar um serviço de referência escolhido a partir do 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), na rede local do SUS, de acordo com o 

nível de assistência prestada e a proximidade à residência do sujeito. Como este município foi um 

dos escolhidos para o estudo, contamos com sua colaboração no tocante a divulgação do estudo e 

prestação dos serviços essenciais na rede local do SUS. 



5.  O Ministério da Saúde e a equipe de pesquisadores do ELSI-Brasil estão à disposição 

para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que julgarem necessários. Segue abaixo os 

contatos da representante da coordenação do estudo e do responsável pelo estudo no Ministério da 

Saúde.  

6.  Certos de sua colaboração, agradecemos antecipadamente. 

Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representante da coordenação do estudo 
Dra. Luciana de Souza Braga 
Centro de Pesquisas René Rachou 
Fundação Oswaldo Cruz 
Av. Augusto de Lima 1715 
CEP: 30.190-002 – Belo Horizonte/MG 
Tel: (31) 3349-7707 
e-mail: lusouzabraga@yahoo.com.br 
 
Responsável pelo estudo no Ministério da Saúde 
Dra. Letícia Maria Bignotto 
Departamento de Ciência e Tecnologia 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 
Setor Comercial Norte, Quadra 2, Projeção C, Térreo 
CEP: 70.712-912 – Brasília/DF  
Tel: (61) 3315-6288 
e-mail: leticia.bignotto@saude.gov.br 


