
A contaNa realidade, encontra-se na Câmara um projeto de lei (2.620) intitulado "Medidas para 

promover o envelhecimento ativo através de iniciativas de utilidade social e aprendizagem ao longo da 

vida", atribuído à Comissão de Assuntos Sociais, mas ainda bloqueado.  

Entre outras coisas, esta iniciativa teria como objetivo apoiar as universidades da terceira idade, 

promover protocolos entre autoridades locais, empresas de saúde, organizações voluntárias e 

associações para promover estilos de vida saudáveis e criar ferramentas sociais, também através de 

novas tecnologias. 

Envelhecimento ativo de acordo com a OMS 

Uma ferramenta fundamental para ajudar a superar o difícil desafio dos efeitos do envelhecimento 

sobre o estado psicofísico de saúde é representada pela promoção do envelhecimento ativo, definido 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como "o processo de otimização das oportunidades relativas 

à saúde , participação e segurança, a fim de melhorar a qualidade de vida dos idosos ”(OMS, 2015). 

Segundo a OMS, os pilares do envelhecimento ativo são, portanto, três: saúde, participação e 

segurança.O primeiro pilar: saúdeNo que se refere ao pilar “saúde”, esta é entendida como saúde física, 

mental e social. Entre os idosos, exemplos de componentes de saúde física incluem a prevenção e / ou 

gerenciamento de doenças crônicas, quedas e a promoção de estilos de vida saudáveis. 

Aspectos do bem-estar mental incluem a manutenção de 

habilidades cognitivas, gerenciamento de estresse e eventos 

negativos, autoconceito e humor.A saúde social diz respeito à 

dimensão e qualidade da rede social e de apoio, às interações 

sociais e à participação na vida comunitária. Basicamente, para 

manter uma boa saúde no processo de envelhecimento, é 

necessário desenvolver e manter aquelas habilidades 

funcionais que lhe permitem viver uma vida autônoma e 

independente na velhice. 

As habilidades funcionais consistem nas habilidades físicas e mentais de um indivíduo (habilidades 

intrínsecas definidas), nas características de seu contexto de vida (ambiente) e nas interações entre o 

indivíduo e essas características. Por exemplo, idosos com dificuldade de locomoção poderiam manter a 

autonomia na mobilidade com o uso de meios auxiliares adequados e morando em um ambiente que 

amenize o déficit. 

O segundo pilar: participaçãoO pilar “participação” refere-se à capacidade do idoso de ser um recurso. 

Ser um recurso para a sua família significa, por exemplo, contribuir para a troca ativa de conhecimentos, 

habilidades e memórias entre diferentes gerações. Ou significa também dar-lhes apoio e cuidados, como 

no caso bastante comum das “babás dos avós”. 

No entanto, uma pessoa idosa pode continuar a ser um recurso para a comunidade também. Isso pode 

significar cidadania ativa: participar de uma variedade de atividades nos assuntos econômicos, culturais 

e civis, por exemplo, nas formas e formas de associação do Terceiro Setor. 

Finalmente, também pode significar uma extensão da participação dos idosos na força de trabalho. O 

discurso público sobre o envelhecimento ativo tem-se centrado fundamentalmente neste pilar, visando 

o prolongamento da atividade laboral  



(a meta europeia é de 75% dos indivíduos ativos na faixa etária 55-65) e, ao mesmo tempo, promover o 

compromisso com participação em trabalho não remunerado, que produz benefícios tanto para os 

indivíduos envolvidos - em termos de crescimento e enriquecimento pessoal, bem-estar mental e saúde 

social - quanto para as sociedades em que vivem. 

O terceiro pilar: segurança 

Por fim, o pilar “segurança” diz respeito à possibilidade de o idoso contar com recursos económicos, 

infraestruturais e sociais adequados que lhe permitam não correr riscos para a saúde, também 

entendida em sentido lato. 

Exemplos disso são a disponibilidade de uma casa própria, um ambiente social seguro e protegido, bem 

como a presença de renda suficiente para proteger contra o risco de uma vida indigna.O conceito de 

“segurança” como pilar do envelhecimento ativo inclui também uma dimensão de empoderamento e 

autodeterminação do idoso. Ser capaz de reconhecer as situações de risco em primeira mão e saber o 

que é melhor fazer para lidar com elas pode fazer a diferença, por exemplo, estar ciente dos programas 

de tratamento e proteções. 

Isso inclui conhecimento sobre como prevenir o risco de 

insolação e desidratação durante a temporada de verão, 

conhecimento dos planos de vacinação e triagem de doenças 

típicas dos idosos, conhecimento de como tomar 

medicamentos corretamente e conhecimento de atividades 

sociais desenvolvidas especificamente para os idosos e 

disponibilizados na área. 

Por fim, a segurança também tem um componente atitudinal, 

avaliando positivamente a saúde e olhando o futuro com otimismo para proteger contra o declínio das 

funções físicas e cognitivas.Um conceito multidimensional 

Percebe-se, portanto, que o conceito de envelhecimento ativo é multidimensional, pois se refere a 

diferentes esferas da vida que se interligam e, o mais importante, finalmente desloca a atenção das 

necessidades da pessoa idosa para seus direitos e oportunidades. 

Envelhecer ativamente significa envelhecer com boa saúde, participando plenamente da vida da 

comunidade e sentindo-se mais realizado no desempenho das atividades, remuneradas e não 

remuneradas, que mais nos representam. Em suma, significa ser mais autônomo na vida cotidiana e 

mais engajado nos conceitos sociais, muito importantes, mas que podem soar muito abstratos. 

Portanto, é natural perguntar como avaliar concretamente a capacidade de um país em favorecer o 

envelhecimento de sua população. Para tanto, foi desenvolvida uma unidade de medida específica: o 

Índice de Envelhecimento Ativo.Como medir o envelhecimento ativo: o índice de envelhecimento ativo 

O Active Aging Index (AAI) é uma ferramenta promovida por vários países europeus, incluindo a Itália, 

para medir o nível de envelhecimento ativo da população. A AAI quantifica em que medida as pessoas 

mais velhas podem realizar seu potencial em três domínios: 

• Ocupação; 

• Participação social; 



• Vida independente, saudável e segura. 

Um quarto domínio capta a capacidade dos países de criar um ambiente propício ao envelhecimento 

ativo. Cada domínio consiste em indicadores específicos. Por exemplo, os indicadores do domínio “Vida 

independente, saudável e segura” são: exercício, acesso a serviços de saúde, vida independente, 

segurança financeira, segurança física e aprendizagem ao longo da vida. Esses indicadores foram 

escolhidos por sua capacidade de captar os aspectos multidimensionais do envelhecimento ativo. 

Em 2018, em nível europeu, o AAI variou da pontuação mais baixa na Grécia, de 27,7, até a mais alta na 

Suécia, igual a 47,2. A Itália, com uma pontuação de 33,6, ficou abaixo da média europeia de 35,7. 

Um plano nacional para o envelhecimento ativo 

A Itália, na promoção do envelhecimento ativo, tem, portanto, um desempenho pior do que a média 

europeia. As intervenções prioritárias dizem respeito ao emprego - apesar dos grandes progressos 

realizados nos últimos anos na sequência das reformas do sistema de pensões - e à promoção de uma 

vida independente, saudável e segura. 

Esses resultados são frutos amargos de intervenções 

muito limitadas em nível nacional. Basicamente, até agora 

não foi adoptado um plano nacional de políticas de 

envelhecimento activo, mas sim intervenções dirigidas 

sempre a áreas particulares e não incluídas num quadro 

geral de coordenação. Por exemplo, os programas de 

promoção e prevenção da saúde são altamente 

fragmentados tanto a nível regional como local.  

Pense no grande número de iniciativas de ASLs, fundações ou associações individuais na promoção da 

atividade física e da sociabilidade entre os idosos.A promoção do envelhecimento ativo, entretanto, não 

pode ser delegada à livre iniciativa de indivíduos ou grupos, mas deve ser apoiada por meio de políticas 

públicas que reconheçam o direito e a responsabilidade de todos de ter um papel ativo e participativo 

na vida da comunidade em todas as etapas do vida, incluindo os idosos. 


