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Considerações Iniciais

 Aspectos internacionais para as políticas de saúde à Pessoa Idosa

 Fatores demográfico e epidemiológico;

 Como manter a independência e a vida ativa com o envelhecimento?

 Como fortalecer políticas de prevenção e promoção da saúde, especialmente aquelas 

voltadas para os idosos?

 Como manter e/ou melhorar a qualidade de vida com o envelhecimento?

 Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento em 1982:

 Plano de Ação Internacional de Viena sobre o Envelhecimento

 Saúde e nutrição;

 Proteção ao consumidor idoso;

 Moradia e meio ambiente; 

 Bem-estar social; 

 Previdência social; 

 Trabalho e educação e família.



Considerações Iniciais

 Em 1991: Princípios das Nações Unidas em prol das Pessoas Idosas (Resolução 46/91)

 Introdução de novos conceitos: 

 Independência; 

 Participação; 

 Cuidados; 

 Autorrealização e 

 Dignidade. 

 Conferência Internacional sobre o Envelhecimento: 1992

 Adoção da “Proclamação do Envelhecimento”

 Assembleia Geral da ONU declarou 1999 o Ano Internacional do Idoso.

A década de 90 transformou a representação 

do idoso, que deixou de ser visto como 

vulnerável e dependente, passando a dispor 

de uma imagem ativa e saudável.



Considerações Iniciais

 Madri (ES) 2002: Segunda Assembleia Mundial das Nações Unidas sobre o 

Envelhecimento

 Objetivo: desenvolver uma política internacional para o envelhecimento no 

século XXI.

 Declaração Política e o Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento de Madri.

 Recomendações específicas:

 Dar prioridade às pessoas mais velhas;

 Melhorar sua saúde e bem-estar;

 Assegurar habilitação e ambientes de apoio.

“Uma sociedade para todas as idades possui metas para 

dar aos idosos a oportunidade de continuar 

contribuindo com a sociedade. Para trabalhar neste 

sentido, é necessário remover tudo que representa 

exclusão e discriminação contra eles.”



Considerações Iniciais

 Dezembro de 2020: Década do Envelhecimento Saudável 

2021-2030

 Declarada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em dezembro de 

2020

 Fundamentada:

 Estratégia Global sobre Envelhecimento e Saúde da OMS;

 Plano de Ação Internacional sobre Envelhecimento da ONU Madri;

 Metas de Desenvolvimento Sustentável da Agenda da ONU para 2030



Vivemos em um mundo que 

envelhece!

















A busca de um Modelo de Cuidado



Modelo Multidimensional da Saúde da 

Pessoa Idosa
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Pessoa Idosa



Fragilidade Multidimensional





Quais as Implicações Práticas do Modelo?



Vulnerable Elders Survey -13 (VES-13) 



Vulnerable Elders Survey -13 (VES-13) 



 Desenvolvido com o objetivo de identificar idosos 
vulneráveis residentes na comunidade;

 Critérios estabelecidos pelos autores para definir 
vulnerabilidade foram: 
 Idade igual ou superior a 65 anos e 
 Alto risco de declínio funcional ou morte em dois anos (Desfechos de 

Interesse)

 Construção e validação do instrumento:
 Amostra probabilística de idosos não institucionalizados, incluídos no 

Medicare Current Beneficiary Survey (EUA).

Vulnerable Elders Survey -13 

(VES-13) 



 Variáveis:
 Desempenho de atividades de vida diária, básicas e instrumentais;
 Lista de idosos que faleceram durante o período de corte para o estudo;
 Idade;
 Autoavaliação da saúde ruim;
 Presença de informante auxiliar ou substituto (proxi-respondente), 
 Diabetes;
 Acidente vascular cerebral;
 Diagnósticos psiquiátricos;
 Infarto agudo do miocárdio ou angina;
 Insuficiência cardíaca ou outras condições cardíacas, 
 Déficit visual e auditivo;
 Fratura de quadril, 
 Câncer, 
 Artrite e 
 Histórico de tabagismo

13 Itens

Idosos com três ou mais pontos 
tinham risco 4,2 vezes maior de 

declínio funcional e morte em dois 
anos, 



Vulnerable Elders Survey -13 

(VES-13) 

“Vulnerabilidade e envelhecimento: panorama dos 

idosos residentes no Município de São Paulo: 

Estudo SABE” 



VES-13  



VES-13  



VES-13  



VES-13

Cada item recebe uma determinada 

pontuação e o somatório final pode variar 

de 0 a 10 pontos.



VES-13

0 a 2 

pontos

3 a 8 pontos 9 a 10 

pontos

Fonte: Adaptação didática do IVCF-20. Penha, 2022







Fried et al. (2001) 



Is da Geriatria



Desafios.....

 É possível desenvolver um projeto de cuidado às pessoas idosas, 

baseado na identificação precoce dos riscos de fragilização dos 

usuários?

 Quais as ferramentas utilizadas na atenção básica para rastreio 

de riscos e otimização de processos relacionados às pessoas 

idosas?

 A hierarquização da rede possibilita pelo menos dois elementos 

fundamentais para o cuidado do idoso: a diminuição de 

iatrogenia e a organização do fluxo de cuidados?

 E por ai vai....



Exemplo: Projeto Idoso bem 

Cuidado – Rio de Janeiro, 2016



O envelhecimento humano parece 

ser melhor compreendido quando 

analisado pela perspectiva da 

transversalidade multidimensional.

A perspectiva etária secciona a 

linha de cuidado e exige 

tecnologias duras na atenção à 

saúde da pessoa idosa.





Muito Obrigado !
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