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Duarte YAO. Compreendendo o “envelhecimento ativo” como uma política de saúde

ensaios em saúde coletiva

No final da década de 90, a Organização Mundial de Saú-
de (OMS) deixou de lado a expressão “envelhecimento 

saudável” e passou a adotar “envelhecimento ativo” que 
pode ser compreendido como o processo de otimização das 
oportunidades de saúde, participação e segurança, com o 
objetivo de melhorar a qualidade de vida, à medida que as 
pessoas ficam mais velhas. Envolve políticas públicas que 
promovam modos de viver mais saudáveis em todas as eta-
pas da vida. Deve ser baseado nos direitos, necessidades, 
preferências e habilidades das pessoas idosas e ainda incluir 
uma perspectiva de curso de vida que reconheça a impor-
tância das experiências pregressas na maneira como as pes-
soas envelhecem.

“Ativo” adquire aqui um sentido mais amplo. Refere-se 
à participação contínua do indivíduo nas questões sociais, 
econômicas, culturais, espirituais e civis, e não somente à 
capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte da 
força de trabalho. Busca assim, envolver todas as pessoas 
que estão envelhecendo incluindo as mais frágeis e as fisica-
mente dependentes.

Tal conceito pode ser aplicado tanto nos indivíduos 
quanto nos grupos populacionais, permitindo que as pes-
soas percebam seu potencial para o bem-estar físico, social 
e mental ao longo do curso de vida, e que participem da 
sociedade de acordo com suas necessidades, desejos e ca-
pacidades propiciando-lhes proteção, segurança e cuidados 
adequados. A adoção de intervenções que criem ambientes 
de apoio e promovam opções saudáveis são importantes 
em todos os estágios da vida e influenciarão o envelheci-
mento ativo.

O planejamento assistencial deixa de ter um enfoque ba-
seado em necessidades, onde as pessoas idosas são alvos 
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passivos, e passa a ter uma abordagem baseada no direito 
dos idosos à igualdade de oportunidades e tratamento em 
todos os aspectos da vida à medida que envelhecem. Essa 
abordagem apóia a responsabilidade dos mais velhos no 
exercício de sua participação nos processos políticos e em 
outros aspectos da vida em comunidade.

O envelhecimento ativo ocorre dentro de um contexto que 
envolve várias pessoas sendo a interdependência e a solida-
riedade entre as gerações seus princípios mais relevantes. 

A qualidade de vida que as pessoas terão ao serem idosas 
dependerá não só dos riscos e oportunidades que vivencia-
ram, mas também da maneira como as gerações posteriores 
irão oferecer, quando necessário, ajuda e apoio mútuos.

PILARES DA ESTRUTURA POLÍTICA PARA O 
ENVELHECIMENTO ATIVO
Para que o envelhecimento ativo seja uma conquista real, vá-
rios setores da sociedade deverão estar envolvidos (serviços 
sociais e de saúde, incluindo educação, emprego e trabalho, 
segurança social e fi nanceira, habitação, transporte, justiça de-
senvolvimento urbano e rural). Na área de saúde, tais políticas 
deverão estar inseridas no contexto da saúde pública, sendo 
essa compreendida como uma catalisadora para a ação.

As políticas devem apoiar os programas intergeracionais 
e devem atuar especifi camente na redução das iniqüidades, 
além de combaterem a discriminação pela idade e reconhe-
cerem a diversidade existente entre os idosos.

Pessoas idosas e seus cuidadores devem ser ativamente en-
volvidos no planejamento, implementação e avaliação dessas 
políticas, bem como dos programas e atividades voltados ao 
alcance do envelhecimento ativo.

A abordagem do envelhecimento ativo proporciona uma 
base para o desenvolvimento de estratégias locais, nacionais e 
globais sobre a população que está envelhecendo. As propos-
tas de políticas e as recomendações são de pouca utilidade, a 
não ser que ações subseqüentes sejam implementadas.

Com base no exposto, a OMS1 afi rma que os países poderão 
custear o envelhecimento de suas populações se os governos, 
as organizações internacionais e a sociedade civil implementa-
rem políticas e programas de “envelhecimento ativo” afi rman-
do que, para os países em desenvolvimento, a adoção de tais 
políticas constitui uma necessidade, não um luxo.               ■
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Este ensaio aborda o envelhecimento ativo baseado na saúde, 
participação e segurança do idoso.
Descritores: Envelhecimento ativo, Participação, Segurança. 

This rehearsal approaches the active aging based on the health, 
participation and the senior’s safety.
Descriptors: Active aging, Participation, Safety.

Este ensayo se acerca sobre el envejecimiento activo basado 
en la salud, participación y la seguridad del adulto mayor.
Descriptores: Envejecimiento activo, Participación, Seguridad.
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