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Uma política de promoção da saúde dos idosos em Portugal deverá atender ao conjunto de orientações 

que constituem o referencial PromS (tal como são desenvolvidas no Cap. 1), com as adaptações adequadas, 

nomeadamente em função do tipo de objectivos finais e intermédios relevantes para este grupo etário 

específico (parcialmente elencados no Cap. 2: Prom65+) e dos dados de um diagnóstico da situação 

concreta em presença (focando a saúde da população beneficiária, mas também a infra-estrutura/ 

dispositivo de intervenção).  

A componente empírica do trabalho (Parte II) visou contribuir para esta última vertente, simultaneamente 

identificando um conjunto de indicadores e fontes de informação úteis para estes fins e avançando numa 

caracterização da situação de saúde dos idosos portugueses com base nos dados existentes – ainda que 

só parcial, exploratória nalguns aspectos e centrada sobretudo no nível nacional. Relativamente ao 

dispositivo de intervenção, a informação analisada circunscreveu-se apenas a referências a documentos 

definidores de políticas nacionais e a algumas características da própria população idosa (literacia crítica 

de saúde), relevantes para a sua participação enquanto interlocutores-actores centrais em qualquer 

intervenção PromS. Uma síntese dos aspectos que mais se destacam dessas linhas de caracterização da 

realidade nacional foi apresentada no Cap. 6.  

Neste capítulo avança-se um passo mais, extraindo desses elementos de enquadramento e diagnóstico 

algumas orientações de fundo e sugestões de áreas prioritárias de intervenção – pistas pois, 

necessariamente parciais e provisórias, para uma eventual política integrada de promoção da saúde das 

pessoas de 65+ anos em Portugal. 
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7.1. Enquadramento geral 

7.1.1. ELEMENTOS DE REFERÊNCIA CONCEPTUAL 

No referencial PromS65+ (Cap. 1 e 2) delineia-se uma série de princípios e orientações a ter em conta na 

formulação e/ou avaliação de uma política de promoção da saúde de pessoas de 65+ anos (ver Caixa 5 

com checklist de alguns dos aspectos a valorizar). Não se justificando retomá-lo aqui integralmente, 

podem-se destacar três ideias-chave, eixos condutores da componente empírica do trabalho (Parte II), que 

serão também estruturantes das propostas a avançar quanto a uma política de PromS65+ em Portugal. 

 

● Um entendimento abrangente de saúde: A saúde é mais do que a ausência de doença, salienta a 

definição da OMS, envolvendo a plena realização do potencial de cada um. Mesmo no envelhecimento, a 

par de processos de perda e declínio 

coexistem outros, de manutenção/ 

compensação e crescimento. Além disso, 

embora constituindo em si mesma um valor 

e um direito fundamental, a saúde ganha 

sobretudo significado como “um recurso 

para a vida quotidiana”. 

E é também no contexto de vida dos 

indivíduos e populações que a saúde “se faz (e desfaz)”. Assim, para a compreender – e modificar – há que 

atender ao conjunto de factores (genéticos, biológicos, psicológicos, físicos, sociais, culturais, económicos, 

políticos) que, interagindo ao longo do tempo, determinam a sua evolução. E aos significados que as próprias 

pessoas lhe atribuem. 

Nesta óptica, uma política de 

saúde não pode centrar-se 

unicamente na doença. Ou 

ocupar-se só dos factores 

que mais proximamente 

influenciam a sua 

expressão. Nem bastará 

mobilizar exclusivamente 

meios da esfera dos 

cuidados de saúde - ou 

apelar aos indivíduos e 

seus comportamentos. Os 

objectivos de uma política 

de PromS terão sim de 

reflectir uma visão mais 

ampla de saúde positiva /wellness e o delinear da intervenção deverá assentar no conhecimento da 

situação concreta da população em causa, seleccionando como foco de intervenção o conjunto de 

factores modificáveis, positivos e negativos, que mais influência têm no seu estado de saúde e bem-estar. 

Para responder a essa “complexidade das causas” haverá então que adoptar uma multiplicidade de 

estratégias, e mobilizar uma diversidade de actores, de diversas disciplinas, sectores e níveis de actuação. 

Indo além de uma política da saúde/(doença), pensa-se na saúde em todas as políticas. 

 

O diagnóstico elaborado – quer nos dados estatísticos que indiciam a relevância de um amplo leque de 

factores para a saúde dos portugueses mais velhos, quer no 

entendimento que as próprias pessoas idosas expressaram sobre a sua 

saúde, quer ainda, por contraste, na visão mais limitada dominante nas 

actuais políticas nacionais de saúde – corrobora a importância de 

reforçar esta perspectiva na formulação de políticas de PromS65+. 

“Wellness is the optimal state of health of individuals and 

groups. There are two focal concerns: the realization of the 

fullest potential of an individual physically, psychologically, 

socially, spiritually and economically, and the fulfilment of 

one’s role expectations in the family, community, place of 

worship, workplace and other settings.”  
(WHO Health Promotion Glossary: new terms - Smith et al., 2006, p. 344) 1.  

“Traditionally, societies have looked to the health sector to deal with its concerns 

about health and disease. (…) But the high burden of illness responsible for 

appalling premature loss of life arises in large part because of the conditions in 

which people are born, grow, live, work, and age – conditions that together 

provide the freedom people need to live lives they value.”  (WHO: CSDH, 2008, p. 26) 

A própria Constituição Portuguesa reconhece os múltiplos determinantes 
implicados: “O direito à protecção da saúde é realizado:  
a) Através de um serviço nacional de saúde universal e geral (…);  
b) Pela criação de condições económicas, sociais, culturais e ambientais 
que garantam, designadamente, a protecção da infância, da juventude e da 
velhice, e pela melhoria sistemática das condições de vida e de trabalho, 
bem como pela promoção da cultura física e desportiva, escolar e popular, e 
ainda pelo desenvolvimento da educação sanitária do povo e de práticas de 
vida saudável.” (n.º 2 do art.º 63º da Constituição da República Portuguesa de 2 Abril 1976, 
na redacção de Lei Constitucional n.º 1/2005 de 12 de Agosto – 7ª revisão constitucional)  2.  

Melhor vida, mais saúde: 
Uma visão abrangente 

uma intervenção integrada 
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● Equidade - uma questão transversal: A equidade é um princípio central em PromS, que encontra 

fundamento ético e legal no 

direito à saúde, reconhecido em 

vários tratados internacionais 

de direitos humanos e destacado 

em políticas como a “Health for 

All” da OMS. 

Traduz-se na preocupação em 

reduzir/ eliminar diferenças de 

saúde, evitáveis, entre grupos 

da população de base social, 

económica, demográfica, 

geográfica, etc. Implica que não 

basta visar a melhoria da saúde 

e bem-estar da população 

idosa como um todo – importa 

simultaneamente vigiar como 

tais ganhos se reflectem nos 

diversos subgrupos e explicitar objectivos e 

medidas visando a redução das 

desigualdades de saúde que actualmente 

se observam entre pessoas de diferente 

nível de escolaridade, rendimento, género 

ou local de residência, por exemplo. Tais 

medidas passam por uma atenção 

prioritária aos grupos mais desfavorecidos. 

Mas deverão ir mais longe, procurando 

eliminar as desigualdades na distribuição e 

impacte dos determinantes sociais da saúde, 

que atravessam todos os graus da hierarquia 

social. E, mesmo, agir sobre as condições 

estruturais que condicionam tal iniquidade.  

Também esta componente se revelou pertinente no diagnóstico da situação de saúde dos idosos 

portugueses, marcada por significativas desigualdades – e, simultaneamente, negligenciada nas políticas 

oficiais mas também na perspectiva leiga. Mostra-se pois 

prioritária a inclusão de uma óptica de equidade explícita e 

abrangente nas políticas de PromS65+ em Portugal.  

 

 
● Empowerment. Agência e estrutura: O empowerment/empoderamento das pessoas e 

comunidades, que assim assumem maior controle sobre as decisões e acções que as afectam, é um 

princípio ético que define a própria essência da promoção da saúde, para além de ser um factor influente 

em ganhos de saúde e equidade. Deve pois constituir-se como objectivo explícito da intervenção - mas 

tem também de ser uma orientação presente em todas as estratégias e acções empreendidas em PromS, 

as quais serão desenvolvidas com a participação dos indivíduos/populações interessados, fomentando o 

seu crescente papel e poder/controle sobre as situações.  

Este conceito põe em destaque o indivíduo como agente activo nos processos de desenvolvimento da 

saúde – ao invés do papel passivo de beneficiário que lhe é tradicionalmente atribuído nas políticas 

públicas. Na perspectiva da PromS tal não significa, porém, também uma responsabilização individual (e 

concomitante desresponsabilização pública), que ignore as capacidades e circunstâncias que condicionam 

o exercício dessa agência, individual e colectiva. Antes sim, a atenção combinada, na intervenção, aos 

O “direito de todas as pessoas de gozar do melhor estado de saúde 
física e mental possível de atingir” é contemplado no artigo 12º do  
 Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais 

“An authoritative understanding of the right to health emerged when 

the UN Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, working 

in close collaboration with WHO and many others, drafted and adopted 

general comment 14” – o qual “provides a common right-to-health 

language for talking about health issues and sets out a way of 

analysing the right to health, making it easier for policy makers and 

practitioners to use.”  (Backman et al., 2008, pp. 2048-2049) 

Neste Comentário 14 afirma-se: “1. Health is a fundamental human 

right indispensable for the exercise of other human rights. Every 

human being is entitled to the enjoyment of the highest attainable 

standard of health conducive to living a life in dignity. The realization of 

the right to health may be pursued through numerous, complementary 

approaches, such as the formulation of health policies (…)”  

 (CESCR - General Comment 14, 2000, Doc. E/C.12/2000/4) 3.  

O Relatório final da Comissão da OMS sobre este tema, 
estabelece três princípios de acção para atingir 
equidade em saúde: 
● “Improve the conditions of daily life – the circumstances 

in which people are born, grow, live, work, and age. 

● Tackle the inequitable distribution of power, money, and 

resources – the structural drivers of those conditions of 

daily life – globally, nationally, and locally. 

● Measure the problem, evaluate action, expand the 

knowledge base, develop a workforce that is trained in the 

social determinants of health, and raise public awareness 

about the social determinants of health.”  
  (CSDH, 2008, p. 26) 4.  

Reconhecer desigualdades 
Equilibrar oportunidades de saúde 
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factores individuais e estruturais, 

contribuindo para a capacitação/ capacity 

building das pessoas e comunidades, ao 

mesmo tempo que cria ambientes mais 

favoráveis e vigia o ajustamento entre 

estes ”dois lados da equação”, com 

especial ênfase no que toca aos grupos 

mais vulneráveis (ver Fig. 01-VII). 

Os dados recolhidos para Portugal são 

sugestivos de que, com frequência, não 

estarão reunidas nem as circunstâncias 

pessoais, nem as condições institucionais 

e societais mais favoráveis à acção/ 

controle das pessoas mais velhas sobre 

a sua saúde e, mais genericamente, à 

sua participação/ cidadania activa. 

Importa pois que as políticas de PromS65+ promovam o conjunto de requisitos 

necessários ao empowerment e envolvimento activo deste grupo nas 

acções/decisões que afectam a sua vida e saúde. 

 

 
 
 

Assim o enquadramento conceptual proposto e os 

elementos de diagnóstico nacional recolhidos 

convergem para sublinhar algumas orientações 

gerais em políticas de PromS65+ que se 

sintetizam na checklist - Caixa 5: 
 

Parte dessas orientações é ilustrada também pelo 

referencial de política de saúde da OMS para a 

Europa “Health for All” (Caixa 6). 
 

Antes porém de avançar para as implicações mais 

concretas destes eixos de enquadramento, em 

termos de propostas quanto aos Objectivos e 

Dispositivos a adoptar numa política nacional de 

promoção da saúde das pessoas de 65+ anos em 

Portugal, vale a pena incluir um brevíssimo resumo 

dos principais elementos resultantes no diagnóstico. 

 

Checklist – Alguns critérios de actuação PromS65+ 
● Visão abrangente da saúde  
    (da doença à realização do pleno potencial) 
● Atenção à diversidade; espaço à subjectividade 
● Perspectiva temporal 
● Acção sobre o conjunto das causas: 
    � factores ambientais e individuais 
    � riscos e recursos 
● Maior empowerment, menores desigualdades: 
    Capacitação das pessoas e comunidades 
    Equidade nas oportunidades e obstáculos 
● Conjugar múltiplas estratégias, em vários níveis 
● Mobilizar actores de diversas áreas e sectores 
● Participação em todas as etapas 
● Conhecimento/monitorização da realidade 
● Explicitação e reflexão contínuas 
  (desenvolvimento nos Cap. 1 e 2) 5 .  

O referencial Saúde para Todos da OMS-
Europa foi objecto de uma actualização em 
2005, a qual reafirma e reforça os valores, 
princípios básicos e visão da Saúde XXI: 
“Specifically, it reiterates the following key 

principles underpinning the framework. 

• The ultimate goal of health policy is to achieve 

the full health potential of everyone. 

• Closing the health gap between and within 

countries (…) is essential (…) 

• People’s participation is crucial for health 

development. 

• Health development can be achieved only 

through multisectoral strategies and intersectoral 

investments that address health determinants. 

• Every sector of society is accountable for the 

health impact of its own activities” (p. 6) 
(The Health for All policy framework for the WHO European 

Region: 2005 update. WHO, 2005) 6.  
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7.1.2. ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO 

Os dados obtidos de caracterização da situação de saúde em Portugal foram detalhadamente expostos e 

discutidos nos Cap. 3, 4 e 5 da Parte II e sintetizados no Cap. 6, juntamente com algumas referências a 

políticas nacionais relevantes. Aspectos de fundo a destacar desses resultados serão: 

● A saúde e qualidade de vida dos portugueses de 65 e mais anos apresenta múltiplas fragilidades - 

nomeadamente por comparação com os resultados observados noutros países da Europa (UE15) -, 

tanto em termos de morbilidade, como de esperança de vida, ou esperança de saúde, auto-avaliação 

global de saúde e bem-estar. Situação que também pode ser lida como atestando uma ampla margem 

potencial para ganhos nestas dimensões…  

● Diversos tipos de factores (para lá dos cuidados de saúde, não explorados no presente trabalho) 

mostram-se associados aos níveis de saúde observados - tanto no plano das características e respostas 

individuais, como do ambiente sociofísico. Alguns, nomeadamente ligados às condições de vida, 

destacam-se como “riscos”/ défices que, dada a extensão das dificuldades constatadas e suas implicações 

para a saúde, parece indispensável corrigir, como requisito para a obtenção de ganhos significativos no 

conjunto da população (e.g., rendimento, habitação, educação). Identificaram-se também recursos e 

potencialidades (e.g., relações interpessoais) que interessará conservar e valorizar.  

● Os dados indicam que em Portugal, nesta faixa etária, as desigualdades de saúde entre grupos sociais 

são uma realidade de relevo – associadas a factores como as diferenças de rendimento, escolaridade e, 

possivelmente, local de residência, para além das mais reconhecidas desigualdades de género. Tornam-

se pois imperativas, por razões éticas e ainda pelo seu impacte no nível global de saúde da população, 

políticas que visem directamente tais desigualdades. Tratar-se-á de agir tanto face ao seu “ponto de 

origem” (e.g. disparidades de rendimento e outros factores de discriminação/exclusão), como mais 

directamente nos vários tipos de determinantes da saúde que actualmente têm desigual distribuição em 

função da posição socioeconómica, género ou residência. Os grupos em situação de maior 

vulnerabilidade social – que representam, aliás, uma proporção bem significativa dos idosos em Portugal 

– requerem investimento prioritário, mas todo o gradiente de iniquidade merecerá atenção. Tanto mais 

que o nosso país apresenta dos níveis de desigualdade de rendimento mais elevados da Europa (a par 

de outros indícios desfavoráveis a nível societal – como défices importantes de coesão/ capital social). 

● Não estão também reunidos muitos dos requisitos essenciais para a participação e, genericamente, para 

o empowerment deste grupo da população, sendo necessária atenção específica a esses aspectos, 

tanto na criação de condições mais favoráveis, como na capacitação de pessoas/grupos. 

● Ainda que várias destas questões possam receber alguma atenção noutros sectores da intervenção 

pública, estão no essencial ausentes das (incipientes) políticas de saúde nacionais centradas nos idosos 

– as quais actualmente tendem a não prever sequer a avaliação/ monitorização das suas repercussões 

na saúde e bem-estar dos portugueses de 65+ anos.  

 

 

 

7.2. Pistas de actuação 

A formulação de políticas envolve naturalmente a consideração de um conjunto vasto de factores e 

procedimentos que ultrapassam o âmbito deste trabalho. No entanto, com base no enquadramento teórico 

formulado e nos elementos de diagnóstico recolhidos, existirão bases para avançar sugestões quanto ao 

tipo de objectivos, potenciais áreas prioritárias e alguns mecanismos genéricos que se poderão considerar 

numa política nacional de promoção da saúde das pessoas de 65 e mais anos, numa perspectiva 

“PromS65+”. Sublinha-se que estas são essencialmente hipóteses e que as indicações delineadas no que 

toca, por exemplo, a estratégias de acção, têm sobretudo carácter exemplificativo. De facto, embora 

apoiadas na consulta de documentos internacionais de referência e práticas e/ou políticas descritas 

noutros países, não foram objecto de revisão de literatura sistemática, não existindo também, em vários 

casos, elementos de avaliação disponíveis quanto à sua qualidade/ efectividade e, menos ainda, 

aplicabilidade ao contexto português.   



Mariana F. Almeida (2009) 

Cap. 7 390 

7.2.1. QUANTO A OBJECTIVOS 

a. Natureza dos Objectivos1 

● As finalidades ou objectivos últimos de uma política de PromS65+ devem contemplar em simultâneo: 

� Ganhos de saúde e bem-estar: A redução da doença e o aumento da esperança de vida “com saúde” 

são finalidades relevantes – mas insuficientes. Ganhos na funcionalidade (nas componentes de capacidade 

funcional e de actividade/ participação) e na saúde (subjectiva) global são metas fundamentais a 

contemplar. Melhorias no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas de 65 e mais anos são também 

resultados globais a visar em promoção da saúde. 

� Redução das desigualdades na distribuição da saúde entre diferentes grupos sociais, atentando em 

particular às disparidades de base socioeconómica, geográfica e de género mas também a outras 

potenciais dimensões de discriminação afectando subgrupos da população de 65+ anos – e ainda a 

iniquidades transversais à sociedade portuguesa. 

De um modo geral, os dados coligidos indiciam importantes margens potenciais de melhoria em todas 

essas frentes 2 – nomeadamente com base na comparação da situação dos idosos portugueses com a da 

população da mesma idade noutros países da Europa dos Quinze.  

Por outro lado, é de salientar que os objectivos globais orientadores das políticas nacionais deverão ser 

reaferidos ao nível regional e local, onde poderão assumir prioridades distintas – reflectindo sempre os 

princípios de adequação à realidade local e participação na sua selecção/formulação (ver 7.2.2). 

 

● Para atingir tais ganhos em 

saúde, bem-estar e equidade, 

os objectivos intermédios a 

traçar focam – de acordo com o 

referencial PromS65+ e em 

sintonia com o entendimento de 

promoção da saúde e “nova 

saúde pública” (Caixa 7) 

veiculado na Carta de Otava 

(1986) –, o conjunto dos 

determinantes da saúde 

modificáveis relevantes para a 

população em causa. Há já 

políticas nacionais de saúde 

que adoptam esta orientação 

(Caixa 8: Suécia). 

Mais uma vez, a selecção dos determinantes a focar deverá ser objecto de um processo de planeamento, 

participado, que - apoiado na evidência global sobre factores e mecanismos que influenciam a saúde, 

bem-estar e equidade entre os idosos e no conhecimento específico da situação em presença - eleja os 

aspectos cuja modificação será mais importante (e viável) para cumprir a visão de saúde traçada. Os 

elementos recolhidos na Parte II do trabalho permitem avançar hipóteses sobre alguns desses factores 

mais relevantes, a nível nacional, para a promoção da saúde das pessoas de 65+ anos em Portugal – 

tema a desenvolver na secção seguinte.  

                                                      
1 A inventariação e discussão aprofundada das finalidades últimas e objectivos intermédios que genericamente se 
destacam como potencialmente relevantes para as pessoas de 65+ anos (com base na evidência teórica e empírica 
internacional e em consonância com o referencial PromS adoptado), é o tema do Cap. 2. A Parte II do trabalho 
procurou aferir, com base em dados nacionais, a pertinência (de parte) desses objectivos para a realidade portuguesa. 
Neste capítulo apuram-se agora as linhas globais da convergência desses elementos – a que se juntam excertos 
ilustrativos de políticas/medidas e recomendações relevantes.  
2 As diversas vertentes do diagnóstico sugerem ainda, dentro das várias áreas, aspectos específicos a merecer 
atenção particular a nível nacional (e.g., certas patologias crónicas e causas de morte com prevalências 
especialmente elevadas e/ou tendências de evolução desfavorável; défices de saúde mental positiva) – que de modo 
algum são esgotados pela presente proposta, de carácter mais geral. 

“New public health is distinguished by its basis in a comprehensive 

understanding of the ways in which lifestyles and living conditions 

determine health status, and a recognition of the need to mobilize 

resources and make sound investments in policies, programmes and 

services which create, maintain and protect health by supporting 

healthy lifestyles and creating supportive environments for health. 

Such a distinction between the “old” and the “new” may not be 

necessary in the future as the mainstream concept of public health 

develops and expands.” (p. 3) 
“The factors which influence health are multiple and interactive. 

Health promotion is fundamentally concerned with action and 

advocacy to address the full range of potentially modifiable 

determinants of health. (…) Achieving change in these lifestyles and 

living conditions, which determine health status, are considered to be 

intermediate health outcomes” (p. 6) 
(WHO HP Glossary – Nutbeam, 1998) 7.  
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A política de Saúde Pública na Suécia exemplifica esta “nova” orientação, seleccionando 
objectivos focados em determinantes da saúde, tanto estruturais, como relativos a estilos de vida 
individuais: “An important strategic crossroads has been reached with the new public health policy. 

Where objectives had previously been based on diseases or health problems, health determinants 

were now chosen instead” (p. 5) 

“Swedish public health policy is based on eleven objectives containing the most important 

determinants of Swedish public health. The overarching aim is to create the conditions for good 

health on equal terms for the entire population. These eleven objectives are as follows: 

1. Participation and influence in society 

2. Economic and social security 

3. Secure and favourable conditions during childhood and adolescence 

4. Healthier working life 

5. Healthy and safe environments and products 

6. Health and medical care that more actively promotes good health 

7. Effective protection against communicable diseases 

8. Safe sexuality and good reproductive health 

9. Increased physical activity 

10. Good eating habits and safe food 

11. Reduced use of tobacco and alcohol, a society free from illicit drugs and doping and a 

reduction in the harmful effects of excessive gambling” (p. 6) 

“The first six objectives relate to what are normally considered to be structural factors, i.e. 

conditions in society and our surroundings that can be influenced primarily by moulding public 

opinion and by taking political decisions on different levels. The last five objectives concern 

lifestyles which an individual can influence him/herself, but where the social environment normally 

plays a very important part.” (p. 7) 
(Sweden’s new public health policy: National public health objectives for Sweden – Ågren, 2003) 8.  

 

 
b. Hipóteses de Áreas Prioritárias para uma Política PromS65+ em Portugal 

Com base no Diagnóstico da situação nacional efectuado (Parte II) e na revisão de literatura internacional 

(Cap. 2), sugere-se que uma política de promoção da saúde das pessoas de 65 e mais anos em Portugal 

deverá priorizar os determinantes/áreas a seguir enunciados – sem prejuízo da necessária adaptação às 

realidades locais/regionais. Inspiradas em alguma evidência disponível e em exemplos de práticas 

nacionais e internacionais, incluem-se pistas quanto a estratégias e actividades potencialmente úteis – em 

muitos casos a título meramente ilustrativo, já que uma revisão de literatura sistemática sobre esta 

vertente fica, como se disse, fora do âmbito do presente trabalho. 

1. Recursos para Viver - em segurança e paridade 

A segurança económica e um nível de rendimento suficiente para assegurar uma vida saudável são 

condições fundamentais para a saúde, bem-estar e independência/autonomia (Caixa 9). No caso dos 

idosos portugueses, tal depende essencialmente de pensões que, com frequência, assumem valores 

ainda muito baixos - insuficientes para assegurar não só as despesas básicas (habitação adequada, 

alimentação saudável, cuidados de saúde), mas também as condições de participação e integração social 

indispensáveis à saúde3, e traduzindo-se inclusive numa importante proporção de pessoas a viver abaixo 

do limiar da pobreza. A acentuada e crescente desigualdade na distribuição de rendimentos observada 

na sociedade portuguesa é também um problema a merecer atenção na perspectiva da saúde pública.  

 

                                                      
3 No Reino Unido, por exemplo, foi feito um estudo calculando o montante mínimo que uma pessoa de 65 e mais anos 
precisará para “escolher um estilo de vida saudável”: “Research looking at the Minimum Income for Healthy Living was 
carried out by experts (…) and this sets a new goal for health and social policy in later life” (Age Concern, 2005, p. 3); 
”Current best evidence on the needs for healthy living was derived for nutrition, physical activity, housing, psychosocial 
relations/ social inclusion, getting about, medical care and hygiene”, ”This, we submit, provides an epidemiological 
evidence-base for public health and the associated social policies” (Morris et al., 2007, pp. 1300, 1304). 
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Um sistema de 

segurança social que, 

numa base universal, 

garanta um montante 

mínimo de pensão 

compatível com as 

necessidades 

fundamentais, deverá 

ser a via de acção 

preferencial, - tendo 

impacto simultâneo 

sobre o rendimento individual e a distribuição de riqueza/ disparidades económicas a nível societal 

(Caixas 10 e 11).  

No entanto, medidas 

complementares que 

atribuam apoios ou 

benefícios em áreas 

específicas (serviços 

sociais e de saúde, 

medicamentos, habitação, 

transportes, cultura, etc.) 

e/ou a grupos seleccionados terão também um papel relevante. A erradicação da pobreza entre os mais 

velhos deverá naturalmente constituir uma meta central. 

As recomendações do relatório final da WHO-CSDH incluem: “Social Protection Across the Lifecourse: (…) 

8.1. Governments, where necessary with help from donors and civil society organizations, and where 

appropriate in collaboration with employers, build universal social protection systems and increase 
their generosity towards a level that is sufficient for healthy living (…) 

8.2. Governments, where necessary with help from donors and civil society organizations, and where 

appropriate in collaboration with employers, use targeting only as back up for those who slip 
through the net of universal systems.”   (CSDH, 2008, p. 203) 11.  

Assinale-se ainda a importância particular, no caso do idosos, de criação de dispositivos que apoiem (e 

monitorizem) o efectivo acesso aos benefícios sociais a que as pessoas têm direito – que poderão passar 

por simplificação dos procedimentos administrativos, acesso automático a alguns dos benefícios, 

campanhas de informação e serviços de aconselhamento (Caixa 12 e 41). Importa ainda assegurar a 

compatibilização das várias medidas (e.g., prestações, bonificações/penalizações, impostos, critérios de 

atribuição), evitando que aceder a um benefício se acabe por traduzir num ganho nulo ou incremente 

desigualdades. 

O relatório da IUHPE recomenda a implementação de medidas para aumentar o efectivo recurso da 
população idosa aos benefícios a que têm direito. 

(IUHPE, The Evidence of Health Promotion Effectiveness. - Fletcher et al., 1999) 

Estudos no Reino Unido revelam que: “benefit take-up campaigns that are aimed at older people have 

had great success in increasing older people’s income. In particular, campaigns that are linked with 

other interventions, such as flu vaccinations or bus pass renewal, can be particularly useful.”  
    (Audit Commission, 2004f, p. 23) 

Um outro exemplo de iniciativa governamental visando facilitar o acesso aos serviços, prestações e 
benefícios sociais, é a Link-Age, no país de Gales: “led by the Department for Work and Pensions 

(DWP) in collaboration with The Welsh Assembly Government (WAG), showing how services can be 

joined up to meet its key priority, the maximisation of uptake of benefits and entitlements by older 

people.”   (Link-Age In Wales: Joining Up Services For Older People In Wales - DWP, WAG, 2005) 12.  

“There is an urgent need for governments to enhance public or personal 

retirement schemes and to provide a decent minimum level of state funding for 

those, usually women, who require this. Priority needs to be given to ensuring 

that current and future elderly people have adequate incomes to enable 
healthy living environments, food and leisure choices. The minimum income 

level will depend critically on the amount of medical, nursing and domestic care 

an old person will need to buy.” (p. 15) 
(IUHPE, The Evidence of Health Promotion Effectiveness. Vol. 2 - Fletcher et al., 1999) 

“The Government should commission regular assessments of the income needed 

for healthy living to inform income and health policy.”  (Age Concern, 2005, p. 22) 9. 

“Public pension rights have the potential to affect old-age mortality through 

two main mechanisms:     (i) the more generous the pension benefits, the 

higher the income in the elderly population. This provides more resources 

that can be invested in products and activities that enhance health; 

(ii) a more generous pension system has, in addition, a redistributive impact, 

and thus reduces income differences in society, and particularly among the 

elderly”    (Lundberg et al., 2008, p. 159) 10.  
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A possibilidade de continuar a desenvolver actividade económica, de modo opcional e flexível, deverá 

também ser apoiada – um dos objectivos preconizados nomeadamente no Plano de Madrid, que propõe 

uma diversidade de acções nesse sentido (Caixa 13).  

Diversas recomendações assumidas no Plano de Acção Internacional de Madrid sobre o Envelhecimento 
(UN, 2002), enfatizam a questão do rendimento e segurança económica, envolvendo objectivos 
relativos à protecção/segurança social, à erradicação da pobreza e à participação produtiva das 
pessoas idosas – podendo-se destacar, no âmbito da “Priority direction I: Older persons and development”: 

“Issue 2: Work and the ageing labour force (…) 
(§28) Objective 1: Employment opportunities for all older persons who want to work   

  Actions 

   (a) Place employment growth at the heart of macroeconomic policies (…); 

   (b) Enable older persons to continue working as long as they want to work and are able to do so; (…) 

   (e) Promote self-employment initiatives for older persons, inter alia, by encouraging the development of 

small and microenterprises and by ensuring access to credit for older persons, without discrimination (…); 

…(h) Promote, as appropriate, a new approach to retirement (…), in particular by applying the principle 

of flexible retirement policies and practices, while maintaining acquired pension rights. (…) 

   (k) Promote new work arrangements and innovative workplace practices aimed at sustaining working 

capacity and accommodating the needs of workers as they age, inter alia, by setting up employee 

assistance programmes; 

   (l) Support workers in making informed decisions about the potential financial, health and other 

impacts of a longer participation in the workforce;  

   (m) Promote a realistic portrait of older workers. skills and abilities by correcting damaging 

stereotypes (…) 

Issue 6: Eradication of poverty (…)  

(§48) Objective 1: Reduction of poverty among older persons. 

  Actions 

   (c) Promote equal access for older persons to employment and income-generation opportunities, 

credit, markets and assets; 

   (d) Ensure that the particular needs of older women, the oldest old, older persons with disabilities and those 

living alone are specifically addressed in poverty eradication strategies and implementation programmes; 

Issue 7: Income security, social protection/social security and poverty prevention (…) 

(§52) Objective 1: Promotion of programmes to enable all workers to acquire basic social protection/ 
social security, including where applicable, pensions, disability insurance and health benefits. (…) 

(§52) Objective 2: Sufficient minimum income for all older persons, paying particular attention to 

socially and economically disadvantaged groups. (…)  13.  

Para além de medidas visando directamente a população idosa há naturalmente que promover outras, quer 

visando atenuar as desigualdades no conjunto da sociedade (e.g., políticas fiscais), quer assegurando a 

segurança e rendimento adequado nas etapas anteriores da vida (com ênfase, não exclusivo, para a 

infância), já que os seus efeitos tenderão a repercutir-se também nas idades mais avançadas.  
 

 

2. Uma Casa Própria 

As condições de habitação, que influenciam a saúde física e mental e o bem-estar em todas as idades, 

são ainda um elemento fundamental para a manutenção da autonomia/independência das pessoas mais 

velhas. A maior parte dos idosos portugueses continua a viver na comunidade, na sua casa - situação a 

incentivar já que provavelmente, na maioria dos casos, corresponderá às preferências pessoais, sendo 

também a opção mais vantajosa do ponto de vista colectivo.  

Os dados disponíveis sugerem, porém, que estas poderão ser, com frequência, habitações antigas 

degradadas com insuficiente manutenção, fraco isolamento térmico, em não raros casos sem disporem 

mesmo de infra-estruturas básicas essenciais, e possivelmente oferecendo riscos de segurança (e.g. 

quedas) e poucas condições de acessibilidade. A conjugação de falta de recursos económicos e de saúde 
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pode ainda tornar difícil, nesta população, aspectos simples de manutenção quotidiana da habitação como 

limpezas ou pequenas reparações. O conjunto das despesas relativas à habitação (incluindo electricidade, 

água, gás, etc.), constitui, além disso, uma sobrecarga financeira crescente para uma parte importante 

desta população.  

“Housing and the surrounding environment are particularly important for older persons, inclusive of 

factors such as: accessibility and safety; the financial burden of maintaining a home; and the important 

emotional and psychological security of a home. It is recognized that good housing can promote good 

health and well-being. It is also important that older persons are provided, where possible, with an 

adequate choice of where they live, a factor that needs to be built into policies and programmes.” (§95) 
(Issue 1: Housing and the living environment, Priority direction III: Ensuring enabling and supportive environments –  

Plano Internacional de Madrid – UN, 2002) 14.  

Por outro lado, tem havido um desenvolvimento crescente de tecnologias que podem cumprir funções 

importantes de compensação de limitações, simplificação de tarefas diárias, aumento de segurança e 

conforto, facilitação de cuidados no domicílio, de comunicação e acesso à informação (Caixa 15). O seu 

potencial em termos de melhoria da funcionalidade e autonomia, saúde e qualidade de vida, estará porém, 

provavelmente a ser pouco aproveitado pelos portugueses mais velhos – que, em muitos casos, não terão 

mesmo acesso ao mais básico equipamento doméstico, de aquecimento, etc.  

“Produtos e tecnologia” é uma das categorias de factores ambientais contida na Classificação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde/ CIF da OMS (2004). As ajudas técnicas – ou 
tecnologias de apoio, como mais recentemente são designadas –, objecto de classificação na Norma 
ISO 9999, são aí definidas como "qualquer produto, instrumento, equipamento ou sistema técnico 
utilizado por uma pessoa incapacitada, especialmente produzido ou geralmente disponível, que se 
destina a prevenir, compensar, monitorizar, aliviar ou neutralizar a incapacidade".   15.  

 

Permanecer em casa com independência – o que pode ajudar:  
“Small improvements can make all the difference. Examples include gadgets that help people to open 

the lids on jam jars, accessible kitchen cupboards, walk-in showers with space for a care assistant and 

halls and doorways that are wide enough to take a walking frame. Housing that is flexible enough to 

meet changing needs is also important. But in order to choose what they need older people need good 

information and advice about what is available and how much it costs.” (§42) 
“Being able to master that physical environment [of the home] despite any frailty is both empowering 

and confidence-building.(…) Services that can offer help with small tasks in the home and garden can 

be extremely useful.(…) Lists of reputable and reliable tradespeople are important in helping older 

people to feel less vulnerable.” (§43, §47)  (“Independence and well-being 1” - Audit Commission, 2004f) 

“Housing improvements that ensure the provision of affordable warmth may have the greatest potential 

to reduce the adverse effects of poor housing. Optimal temperature is an essential component of 

domestic heating provision and may also affect levels of dampness and allergen growth”. (p. 4) 
(…Housing improvement:. WHO Health Evidence Network - Thomson, Petticrew, 2005) 16.  

Resolver tais problemas de falta de condições básicas, degradação, eficiência energética/conforto térmico, 

riscos de segurança, obstáculos à mobilidade /utilização, adaptação a novas necessidades, etc.4, exigirá 

soluções multifacetadas que respondam à multiplicidade de factores em jogo – incluindo vertentes de 

informação/ formação, apoio económico e criação/reorganização de infra-estruturas (desde serviços e sua 

articulação, a investigação/ avaliação, normativos, etc.). Por outro lado, uma avaliação da WHO-HEN 

(Thomson, Petticrew, 2005) sobre o impacte na saúde de intervenções melhorando a habitação, alerta 

para que estas podem ter também efeitos adversos paralelos - se envolverem, por exemplo, encargos 

financeiros acrescidos ou mudança de residência -, aspectos que convém ponderar e minimizar. 

 

                                                      
4 Além dos aspectos mais valorizados por poderem afectar especialmente a população idosa, haverá que considerar 
naturalmente uma série de outras características habitacionais com reconhecido impacte na saúde (ruído, substâncias 
tóxicas, etc.). 
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Poder-se-ão sugerir três estratégias genéricas de actuação:  

a) - atenção prioritária – de preferência personalizada, integrada/holística e proactiva – às situações de 

maior perda de funcionalidade, necessidade de cuidados, insuficiência de recursos ou outras de particular 

risco, através da avaliação, aconselhamento e apoios à resolução dos problemas habitacionais e de 

acesso a tecnologias adequadas; 

b) - mecanismos de informação e apoio, sobre estas várias temáticas, dirigidos à população idosa em 

geral - que pode estar pouco alertada para os riscos e possibilidades existentes nestes domínios, bem 

como carecer de recursos financeiros, condições de saúde ou enfrentar outros obstáculos à adopção das 

medidas convenientes (e.g., falta de experiência com novas tecnologias, dificuldades em encontrar 

serviços de confiança para reparações/apoios domésticos, complexidade burocrática, etc.5);  

c) - intervenção, mais ampla (e.g., legislação; campanhas de sensibilização, informação e formação; 

incentivos), junto da população/sociedade em geral mas também de agentes específicos (responsáveis 

autárquicos, construtores, etc.), no sentido de respectivamente exigirem e oferecerem habitações que 

sigam os princípios de design universal, de modo a que no futuro diminuam as necessidades de 

adaptação (ou mudança) de habitação, em geral de maior complexidade e custo do que a construção/ 

aquisição de casas adequadas de raiz. 

 

Será importante coligir mais detalhada informação sobre a situação nacional (quer ao nível da habitação, 

quer de ajudas técnicas e outras tecnologias), bem como avaliar e articular as iniciativas já existentes 

(Caixa 18), enquadrando-as numa estratégia mais abrangente que tenha explicitamente em conta as 

necessidades e interesses das pessoas idosas e as implicações para a sua saúde, independência/ 

autonomia e integração social. 

Existem já diversas orientações e estudos que dão indicações valiosas nos domínios da habitação e 

saúde e/ou envelhecimento (Caixa 17), bem como acções em curso noutros países (Caixa 19) que 

poderão inspirar uma estratégia nacional relativa à habitação – saúde – envelhecimento.  

Tem vindo a ser produzida investigação e directrizes úteis para o apoio à actuação – embora nem 
sempre contemplando em simultâneo o conjunto das dimensões relevantes. Assim, por exemplo, no 
campo da habitação-saúde pode-se mencionar a análise legislativa e propostas contidas em “Housing 

and health regulations in Europe” (WHO-ECEH, 2006), um trabalho abarcando 7 países incluindo 
Portugal; estudos em localidades nacionais, no âmbito do Projecto Europeu LARES (v.g. WHO-Europe, 
2007) e Projecto Habitação e Saúde (DGS); e a tradução do Manual para projectos da OMS - “Planos 
Locais de Acção em Habitação e Saúde”, editada pela DGS em 2008. No plano internacional, assinale-
se que o recente guia da OMS sobre “Age-friendly Cities” (WHO, 2007) inclui uma checklist relativa à 
habitação, incorporando a perspectiva das pessoas idosas sobre este tema.  

Em termos de tecnologias de apoio/assistive technology poder-se-ão referir, a título ilustrativo, os 
relatórios da Audit Commission - Reino Unido, analisando práticas e potencialidades, em termos de 
contributo para a independência e bem-estar dos idosos, não só das ajudas técnicas mais tradicionais 
(2002) mas também das mais recentes tecnologias electrónicas, abarcando os domínios da 
telemedicina e telecuidados (2004b; 2004e).   17.  

 

Em Portugal há algumas medidas e projectos neste domínio que poderão ser integradas numa 
estratégia mais abrangente e sistemática. Para além do previsto a nível nacional no âmbito da 
acessibilidade e integração das pessoas com deficiência e incapacidade (e.g. PNPA e PAIPDI – cf. 
Caixa 10 do Cap. 6) e do também já referido Programa Conforto Habitacional para Pessoas Idosas/ 

PCHI (idem), há outras acções e experiências em curso, nomeadamente a nível local. Por exemplo, os 
serviços de pequenas reparações domiciliárias oferecidos já por várias autarquias aos munícipes 
idosos ou os bancos de ajudas técnicas organizados por entidades públicas ou privadas.  18.(continua) 

                                                      
5 Por exemplo o 1º Plano de Acção para a Integração das Pessoas com Deficiências ou Incapacidade (MTSS, 2006) 
cita ainda, como constrangimentos à realização de adaptações “as limitações inerentes aos próprios edifícios, as 
dificuldades levantadas pelos proprietários e condomínios às propostas de eliminação de barreiras, os entraves de 
ordem burocrática e administrativa relativamente às necessárias autorizações e ainda as dificuldades na obtenção de 
créditos sentidas pelas pessoas com deficiências ou incapacidade quando pretendem efectuar obras de adaptação” (p. 46). 
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No domínio mais específico das TIC têm também surgido diversas iniciativas dirigidas a esta faixa 
etária, como o projecto Rede Solidária, que envolve “240 Organizações Não Governamentais de e para 
pessoas com deficiência, idosas ou em risco de exclusão” (UMIC6), acções locais de formação em 

informática “para seniores”, etc..  18.  

 

No Reino Unido foi lançada, em 2008, uma estratégia intergovernamental de amplo alcance - 
“Lifetime Homes, Lifetime Neighbourhoods: A National Strategy for Housing in an Ageing Society”7 
Implica esta: “First, to focus minds, among councils, planners, housebuilders and all of our partners on 

the need for a whole new approach. Second, to provide practical help for today’s older people to live 

independent, active lives for longer. Third, to lay the right foundations so that we get it right first time as 

we build tomorrow’s homes and communities.” (UK-DCLG, 2008b, p. 6).  
Entre as acções contempladas inclui-se:  
- serviço nacional de informação e aconselhamento sobre temas relativos à habitação (FirstStop - 
envolvendo desde linha telefónica e website a medidas proactivas dirigidas a grupos de elevado risco); 
- pequenas reparações, adaptações e serviços locais de “handypersons” (incluindo preocupação de 
rapidez e articulação com outros serviços/vertentes – e.g., alta hospitalar; prevenção de quedas, etc.); 
desenvolvimento do sector que designam como “Home Improvement Agencies”; apoios ao 
aquecimento da habitação e aumento da eficiência energética; 
- financiamento para grandes adaptações, em situação de deficiência ou mobilidade reduzida (Disabled 
Facilities Grant); 
- promoção de novas construções que sejam “casas para a vida”/”lifetime homes”, adoptando “Lifetime 
Homes Standards” - i.e., “inexpensive, simple features designed to make homes more flexible and 

functional for all. We will ensure that all public sector funded housing is built to Lifetime Homes 

Standards by 2011. We will also work closely with developers, architects, planners and other 

professionals to encourage take-up and to establish the most economic way to deliver the benefits of 

Lifetime Homes Standards. Lifetime Homes Standards will be made a mandatory part of the Code for 

Sustainable Homes to encourage progressively increased take-up in new build projects. Our aspiration 

is that by 2013 all new homes will be being built to Lifetime Homes Standards.” (UK-DCLG, 2008b, p. 13); 
- outras linhas de actuação, como o incentivo a “Lifetime neighbourhoods” e a melhoria da oferta em 
termos de alternativas de “habitação especializada”8.     19.  

 

 

3. Espaços para todos 

Permanecer integrado na comunidade, mantendo possibilidades de independência e participação activa, 

mesmo em face de perdas funcionais, depende também das características físicas (e sociais) do meio em 

que se reside9. Actualmente já não são só aspectos como a poluição atmosférica, o saneamento básico ou 

(as alterações d)as condições climáticas que interessam na perspectiva de saúde ambiental. Vertentes do 

ambiente construído como a organização e qualidade do espaço urbano, a proximidade e condições de 

acessibilidade de serviços e equipamentos ou a adequação do sistema de transportes e segurança 

rodoviária são questões de saúde pública, que recebem crescente atenção pelas implicações na saúde, 

funcionalidade e bem-estar, designadamente dos cidadãos mais velhos. Diferenças nos contextos de vida 

estão, além disso, muitas vezes implicadas nas diferenças de resultados de saúde entre grupos sociais, 

pelo que condições ambientais favoráveis, que assegurem igualdade de oportunidades, são uma 

importante via para promover a equidade em saúde. 

                                                      
6 Do site da UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento (http://www.umic.pt/, última actualização em 01/10/2007). 
7 Envolvendo Department for Communities and Local Government, Department of Health e Department for Work and 
Pensions, esta iniciativa enquadra-se na perspectiva de que ”In future, housing, health and care will be increasingly 
interdependent, that is why this strategy makes housing and ageing a cross-government priority.” (UK-DCLG, 2008a, 
p. 12) (documentação em http://www.communities.gov.uk/housing/supportandadaptations). 
8 No documento: “we use the term ‘specialised housing’ to mean the full and diverse range of housing specifically built 
for older people, from retirement housing to nursing homes. Almost all are a collective group of dwellings with some 
form of services attached, an example being support from a scheme manager.” (UK-DCLG, 2008a, p. 133). 
9 Embora introduzindo a relevância e articulação das várias dimensões do ambiente/contexto global de vida, o 
presente ponto aborda sobretudo a actuação face a factores do ambiente físico. 
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As características do(s) contexto(s) em que se vive podem constituir importantes riscos para a saúde e 
obstáculos (objectivos e subjectivos) para a actividade e participação. Mas têm também o potencial de 
ser protectoras e capacitadoras, estimulando comportamentos e capacidades, e compensando 
dificuldades (ver Cap. 2-B.2.2.2).  
Esta dupla faceta é reconhecida na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde/ CIF da OMS (2004), que integra uma lista de Factores Ambientais. Estes “têm um impacto 
sobre todos os componentes da funcionalidade e da incapacidade” e, “organizados de forma 
sequencial, do ambiente mais imediato do indivíduo até ao ambiente geral” (p. 12), são definidos como 
“o ambiente físico, social e atitudinal em que as pessoas vivem e conduzem sua vida” (p. 152), 
qualificando-se como “facilitadores” ou “barreiras”10.  
As interacções entre ambiente físico, social, económico, cultural são grandes e as fronteiras por vezes 
pouco nítidas, sendo provavelmente mais útil pensar nestas várias vertentes – nomeadamente no que 
toca à zona de residência –, de um modo integrado.     20.  

O desenvolvimento de espaços de vida promotores da saúde implica uma intervenção em múltiplas 

frentes. Algumas das questões que se colocam são idênticas às relativas à habitação – a qual, de resto, 

no entendimento da OMS se estende ao espaço e comunidade envolvente.  

Um dos temas que tem tido mais reconhecimento como requisito essencial (crescentemente valorizado 

face à preocupação com o envelhecimento demográfico mas beneficiando toda a população) é o da 

redução de obstáculos e riscos e facilitação da utilização. Tal perspectiva de acessibilidade, visando 

assegurar ”uma sociedade para todos”, já não se localiza só em certos edifícios ou equipamentos, 

estendendo agora a abordagem de design universal à generalidade dos produtos e ambientes construídos 

– da habitação, às vias de circulação e espaços abertos em geral, mobiliário urbano, edifícios de uso público, 

informação, transportes, etc.. Já editado em Portugal, o CEA (Caixa 21), contém inúmeras recomendações 

nesse sentido. A legislação nacional sobre acessibilidade e os planos nacionais para a acessibilidade e a 

integração das pessoas com deficiência e incapacidade (PNPA 2006-2015 e PAIPDI - ver Cap. 6: Caixa 10) 

serão alguns dos instrumentos de apoio a considerar. 

“A Resolução ResAP (2001) 1 do Conselho da Europa sobre Design Universal toma como ponto de 
partida o direito de todos os indivíduos ao acesso, à utilização e compreensão do meio edificado 
responsabilizando a sociedade, em particular, os arquitectos, engenheiros e urbanistas a tornar 
realidade tal propósito.” (p. 44) 
“O Conceito Europeu de Acessibilidade é o instrumento que todos devemos utilizar para ordenar e 
dar forma ao meio físico para que este se adapte a cada um e a todos os seus utilizadores” (p. 18). 
“O meio físico edificado deve permitir que todos os indivíduos se desenvolvam como pessoas que são. 
Assim o design tem de ter em conta a diversidade da população e a necessidade que todos têm de ser 
independentes”; “um meio físico acessível tem de ser: respeitador da diversidade; seguro; saudável; 
funcional; compreensível; estético” (p. 20).  

(CEA 2003: Conceito Europeu de Acessibilidade. Manual e Assistência Técnica. Edição portuguesa SNRIPD, 2005) 21.  

Mas não se esgotam nas questões da acessibilidade e da facilitação da independência as potencialidades 

de um planeamento e gestão de espaços/ bairros/ comunidades/territórios promotores da saúde e bem-

estar dos mais velhos. Recomendações contidas em diversos documentos internacionais – incluindo no 

Guia para Cidades Amigas do Idoso da OMS (Caixa 22) – ilustram vários aspectos a ter em conta. 

                                                      
10 Definidos na CIF do seguinte modo: “Facilitadores são factores ambientais que, através da sua ausência ou presença, 
melhoram a funcionalidade e reduzem a incapacidade de uma pessoa. Incluem aspectos como um ambiente físico 
acessível, disponibilidade de tecnologia de assistência apropriada, atitudes positivas das pessoas em relação à 
incapacidade, bem como serviços, sistemas e políticas que visam aumentar o envolvimento de todas as pessoas com 
uma condição de saúde em todas as áreas da vida. A ausência de um factor também pode ser um facilitador, por 
exemplo, a ausência de estigma ou de atitudes negativas. Os facilitadores podem impedir que uma deficiência ou 
limitação da actividade se transforme numa restrição de participação, já que o desempenho real de uma acção é 
melhorado, apesar do problema da pessoa relacionado com a capacidade. 
Barreiras são factores ambientais que, através da sua ausência ou presença, limitam a funcionalidade e provocam 
incapacidade. Incluem aspectos como um ambiente físico inacessível, falta de tecnologia de assistência apropriada, 
atitudes negativas das pessoas em relação à incapacidade, bem como serviços, sistemas e políticas inexistentes ou 
que dificultam o envolvimento de todas as pessoas com uma condição de saúde em todas as áreas da vida.” (OMS, 
2004, pp. 187-188). 
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O local onde se vive é importante para a saúde de qualquer grupo da população e de especial 
relevância na perspectiva das desigualdades em saúde – pelo que a CSDH produziu 5 recomendações 
sob o lema “Healthy places Healthy People”, contemplando 3 áreas de acção, que reflectem também 
as diferentes escalas a que se joga a questão: uma no plano local (“Place health and health equity at 

the heart of urban governance and planning”), outra remetendo para as assimetrias entre territórios e a 
necessidade de investir no desenvolvimento rural; e a terceira, de alcance global, referente às alterações 
climáticas e degradação ambiental.   (Relatório final da WHO - CSDH, 2008) 

O Guia para políticas correctoras das iniquidades em saúde, desenvolvido nos EUA no âmbito da 
campanha sobre “Unnatural Causes”, contém também várias ideias e recomendações sobre este 
tema:  
“Improve the Physical and Built Environment: Create more quality low-cost housing; tighten zoning to 

restrict noise and pollution; create more safe and inviting parks and green spaces; provide appropriate 

clean-up and removal of toxic material, “brownfields” and other environmental hazards; promote 

farmers’ markets and produce sales in local stores; improve traffic safety; ensure safe sidewalks and 

streets for pedestrians and bicyclists; provide reliable and lowcost public transit; encourage “green” 

development and pedestrian-oriented planning; discourage sprawl through incentives and restrictions; 

limit promotion and availability of harmful products; eliminate harmful targeted marketing, and minimize 

liquor, fast food and cigarette outlets” (p. 4)  (Policy Guide - Unnatural Causes, 2008 - www.unnaturalcauses.org.) 

Mas a importância de desenvolver ambientes favoráveis será acrescida para as populações idosas, 
sendo reflectida no Plano de Acção Internacional de Madrid sobre o Envelhecimento, onde se 
destaca como uma das três grandes prioridades traçadas - “Ensuring enabling and supportive 

environments” –, para além de merecer referências múltiplas no quadro de outros objectivos de saúde 
e bem-estar. Contemplam-se aí acções relativas ao ambiente construído, à tecnologia, aos transportes 
mas também ao ambiente social, cultural e institucional.  (UN, 2002) 

O guia e checklist da OMS “Global Age-friendly Cities”, resultante de uma consulta internacional a 
idosos e prestadores de cuidados, identifica características desejáveis numa “cidade amiga do idoso”, 
organizadas em 8 tópicos que remetem para diversos determinantes da saúde e do envelhecimento 
activo. Três deles11 – espaços exteriores e edifícios; transporte; habitação – centram-se em aspectos 
do ambiente físico urbano que têm “a strong influence on personal mobility, safety from injury, security 

from crime, health behaviour and social participation” (p. 9).   (WHO, 2007a, b) 22.  

 

Embora a investigação nacional nesta perspectiva seja insuficiente, os dados sugerem que a par de 

obstáculos a eliminar (e.g., de acessibilidade; degradação da paisagem/edificado), de riscos a reduzir (e.g., 

poluição atmosférica e sonora) e de recursos em falta (e.g., transportes públicos adequados), há também 

potencialidades a aproveitar (e.g., o clima, em geral ameno, incentivando actividades no exterior) e 

aspectos ”tradicionais” positivos que importa preservar e/ou “reinventar”. Como características do espaço 

urbano que promovam e reforcem redes de vizinhança; integração do pequeno comércio local nas zonas 

de habitação, alimentando a sociabilidade e sentimentos de segurança; ou ainda práticas de agricultura ou 

jardinagem, que poderão ser (re)introduzidas nas cidades com benefícios múltiplos (Caixa 23). 

 

A contribuição para a saúde e bem-estar da proximidade de zonas verdes, bem como o seu papel no 
incentivo à actividade física nos idosos, vem sendo já amplamente reconhecida. A nova política de 
Saúde Pública na Suécia determina mesmo: “requirement for access to green areas adjacent to housing, 

which has a considerable bearing on people’s opportunities for physical activities, recreation and 

recuperation. It is particularly important to ensure that children, the elderly and the disabled have access 

to green areas” (p. 12)   (Sweden’s new public health policy - Ågren, 2003)  

23.(continua) 

 

                                                      
11 Os restantes tópicos do Guia (WHO, 2007a), referem-se ao ambiente social, cultural e económico (respeito e 
inclusão social; participação social; participação cívica e emprego) e a determinantes relativos a informação e serviços 
(comunicação e informação; apoio comunitário e serviços de saúde). 



Promoção da Saúde 65+   

Cap. 7 399

Mais recente e menos explorado, é o interesse pelos benefícios que podem resultar de um envolvimento 
mais activo com a natureza – tal como acontece na jardinagem/ horticultura. Esta actividade pode, 
além disso, somar aos benefícios directos do exercício ao ar livre, satisfação e redução de stress, 
outros: quer para o próprio idoso (destaque-se o acesso a alimentos saudáveis, com vantagem para o 
orçamento doméstico, oportunidades de ocupação e de socialização, se em espaço colectivo); quer 
para a colectividade (no plano estético, clima urbano, sustentabilidade alimentar, etc.). 
Crescem pois as iniciativas no domínio da agricultura urbana – por exemplo, em Londres, onde a 
campanha “Capital Growth” procura novos espaços para produção de alimentos na cidade 
(www.capitalgrowth.org/), o Projecto “Food Up” dá kits a quem queira iniciar algum cultivo no jardim, 
telhado, varanda ou outros espaços (www.foodupfront.org/) e o responsável autárquico defende o 
aumento de jardins nos telhados, como parte da estratégia para fazer face às alterações climáticas 
(www.sustainweb.org). O interesse por estes temas em clara articulação com a saúde é ilustrado 
também pela recente publicação na Escócia, por um grupo interdepartamental incluindo a NHS Health 
Scotland, do Guia “Health Impact Assessment of greenspace” (Vohra, 2008), que, entre outros, inclui 
um estudo de caso sobre um jardim/horta comunitária: o projecto “Gardens for People” em Plymouth. 

Assinale-se que alguns municípios portugueses (Porto, Lisboa) estão também já a desenvolver 
hortas urbanas – um tipo de experiência que poderá ser interessante valorizar mais directamente em 
interligação com objectivos de promoção da saúde dos cidadãos mais velhos.  23.  

 

A gestão adequada da questão do transportes e da mobilidade é outra área com múltiplas implicações para 

a saúde e qualidade de vida dos indivíduos idosos e das população em geral. Espaços urbanos e políticas 

que possibilitem - e incentivem – o andar a pé ou de bicicleta, com segurança, têm benefícios potenciais tão 

diversos como o aumento da actividade física, da participação e da socialização e a redução dos 

acidentes, mas também a diminuição da poluição atmosférica e do ruído e a melhoria da qualidade da vida 

urbana. Tal exige um ordenamento do espaço urbano adequado (fomentando, por exemplo, a proximidade 

ao invés da dispersão), atenção às infra-estruturas de circulação, e a promoção de uma cultura que valorize 

este modo de transporte, entre várias outras linhas de actuação. Mas, complementarmente, é fundamental 

uma rede de transportes públicos acessíveis – tanto do ponto de vista económico e psicológico, como 

físico e prático (Caixa 24). A utilização de transporte próprio motorizado – relativamente rara entre os 

idosos portugueses – pode ser também facilitada por medidas que tornem a circulação mais segura e, por 

exemplo, cursos de actualização específicos para condutores idosos, bem como veículos adaptados. 

“The conditions to make walking and cycling a feasible, safe and attractive option need to be created or 

re-established, to integrate physical activity into daily schedules. This requires substantial revision of 

present transport policies. Health benefits should be part of the objectives to be pursued through 

transport and land-use policies, and effective intersectoral partnerships are one of the mechanisms to 

move towards realizing such objectives. (…) We advocate transport systems that allow individuals to 

flexibly use different modes of transport, including walking and cycling, public transport and safe 

individual vehicle driving” (p. 4). Esta é a posição divulgada numa publicação da OMS, abordando os 
transportes e actividade física, com um enfoque nas crianças e idosos, que inclui diversos exemplos 
de iniciativas na região europeia.  (A physically active life through everyday transport with a special focus on 

children and older people. WHO-Europe - Racioppi et al., 2002) 

Quanto às características desejáveis nos transportes públicos, podem-se mencionar as recomendações 
do guia “Age-friendly Cities” focando aspectos tão diversos como: o custo; a frequência/horário e 
fiabilidade; a adequação dos percursos e interligação de transportes; as características dos veículos e 
estações; o comportamentos dos condutores; a criminalidade; a clareza da informação; os transportes 
para situações específicas; as condições para os condutores idosos, etc.  (WHO, 2007a) 24.  

 

Se o crescimento da população urbana justifica um preocupação inadiável com formas “sustentáveis” de 

organizar a cidade, é também essencial uma atenção específica aos espaços rurais, onde vive ainda uma 

importante percentagem da população idosa portuguesa – muitas vezes em territórios desertificados e 

economicamente deprimidos. Assegurar as necessárias infra-estruturas e serviços, a par de estratégias de 

desenvolvimento rural e de correcção de assimetrias inter-regionais, são também ingredientes para a 

promoção de um envelhecimento saudável. 
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Em Portugal, algumas experiências locais irão já concretizando vários dos aspectos identificados – 

embora a política nacional de saúde esteja ainda longe de reflectir adequadamente todas estas vertentes, 

bem como a necessária articulação com as políticas de outros sectores (Caixa 26).  

Também a política nacional de saúde da Finlândia nos objectivos relativos aos idosos inclui esta 
como uma das linhas de acção: “Residential, local service and transport environments must be 

developed for ageing population groups that will safeguard the conditions for an independent life even 

when their capabilities deteriorate. Local authorities should work for these targets through an old age 

strategy incorporated into the municipal plan, as part of their welfare programmes, in traffic planning, 

and in developing and adding to housing areas”. 
(Government Resolution on the Health 2015 public health programme. Finland - Ministry of Social Affairs and Health, 2001) 

Como se viu, a “National Strategy for Housing in an Ageing Society” do Reino Unido contempla 
igualmente a vertente “Lifetime Neighbourhoods”: “As we grow older, the neighbourhood becomes 

increasingly important for the quality of our everyday life. (…) When local shops, local services, or the 

leisure centre are inaccessible, older people can become socially excluded. Our public spaces should 

be comfortable, welcoming and enjoyable. Our parks and shopping centres should be accessible and 

open to all. It’s often the simple things that can stop people getting out and about, like a lack of public 

toilets and benches. When there are barrier free neighbourhoods with attractive places to go, people get 

out more, stay active and participate in the community.”  (UK-DCLG, 2008b, p. 15). 25.  
 

Em Portugal uma das três estratégias que integram o PNSPI é precisamente “promover o 

desenvolvimento de ambientes capacitadores”. Porém, as acções recomendadas quanto ao ambiente 
físico limitam-se, como se viu (Cap. 6 - Caixa 10), à informação aos idosos e prestadores de cuidados 
sobre barreiras arquitectónicas e prevenção de acidentes.  

Mas algumas iniciativas no terreno são relevantes para este domínio. Para além das “Cidades 
Saudáveis”, que vêm sendo implementadas, também no nosso país, há já vários anos 
(www.redecidadessaudaveis.com)12, está em preparação o desenvolvimento, nalguns municípios, do 
conceito “Cidades Amigas do Idoso".   26.  

Em qualquer caso, se vários destes aspectos requerem um enquadramento político e legislativo a nível 

central (e outras ainda no plano internacional/global), esta é também, por excelência, uma área em que 

deve ser privilegiada a análise e intervenção de base territorial/local. É ao nível do bairro, da cidade e, 

nalguns aspectos, da região, que melhor se conhece a complexa interacção de factores e soluções a 

contemplar – como é também ao nível local que melhor se mobilizarão as populações para a 

indispensável participação. Sistemas de informação local adequada, bem como o desenvolvimento de 

mais investigação nacional numa perspectiva territorial e ecológica13 parecem ingredientes adicionais 

indispensáveis para a evolução na criação de “comunidades saudáveis para todos”. 

 
 

4. Ligações saudáveis 

As relações interpessoais e o ambiente social mais amplo são importantes factores de bem-estar e 

saúde, que nos mais velhos podem ter impacte em aspectos tão importantes como a esperança de vida, a 

manutenção da capacidade funcional ou a necessidade de institucionalização. As oportunidades de 

interacção e a qualidade das relações interpessoais; o suporte afectivo e prático disponível (e prestado); a 

integração social vivenciada; e, mais genericamente, os valores, atitudes, práticas e modos de 

organização ou envolvimento cívico vigentes nas comunidades locais, entre grupos sociais e na sociedade 

como um todo, são pois alvos potenciais de uma política de promoção de saúde e envelhecimento.  

Os idosos em Portugal parecem ter genericamente alguns recursos significativos neste domínio que 

importa preservar e reforçar, como sejam: suporte familiar importante; contactos sociais e redes de 

                                                      
12 Refira-se que no âmbito das cidades saudáveis europeias da OMS foi também constituída uma sub-rede ligada ao 
envelhecimento saudável. 
13 De que existem já alguns exemplos – v.g., Machado, 2004; Santana, 2005. 
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vizinhança bastante presentes; sentimentos de ligação à comunidade; baixa conflitualidade intergeracional 

percebida. Mas há também algumas fragilidades e problemas – destacando-se, por exemplo, perdas 

relacionais importantes (viuvez e outros lutos); insuficiente diversidade de formas de participação social e, 

em especial, reduzido envolvimento comunitário e cívico dos mais velhos (e da população em geral); 

reduzida confiança social e nas instituições; provável preconceito etário/ageism; situações de abuso/ 

violência, nomeadamente na esfera doméstica. Há ainda um grupo de idosos, minoritário mas importante, 

em situação de maior vulnerabilidade ao nível de apoio e integração social. 

Fundamental é ter presente que os interesses e necessidades das pessoas idosas neste domínio são 

muito variáveis, bem como as suas circunstâncias objectivas. Factores como o género, nível educativo, 

capacidade económica, situação de coabitação, rede familiar ou estado de saúde tendem a associar-se a 

vivências sociais distintas. Mas análises simplistas, bem como soluções monodimensionais, têm poucas 

hipóteses de sucesso. A diversidade de oferta de oportunidades e a flexibilidade e personalização de serviços/ 

actividades será nesta área, talvez mais ainda do que noutras, uma regra a seguir. Importa dar lugar à 

perspectiva da própria pessoa, com os seus interesses, recursos e dificuldades pessoais, e atender à sua 

situação total. Mas é essencial também, numa actuação de maior alcance, ir monitorizando e trabalhando 

os factores que à escala local, nacional (e global!) constituem o enquadramento social e cultural, que 

condiciona a saúde e a qualidade de vida de indivíduos e comunidades.  
 

Múltiplas intervenções são pois possíveis e desejáveis, neste vasto domínio, que abarca vários níveis e 

contextos: a esfera familiar e relações de amizade, as redes de vizinhança e outros grupos/contactos, mas 

também a comunidade mais alargada e a sociedade em geral. Como áreas e estratégias que poderão 

merecer especial atenção no quadro português avançam-se as seguintes sugestões: 
● Rede de retaguarda: 
um dispositivo eficaz de 
detecção e apoio precoce 
às pessoas idosas em 
maior risco de isolamento 
social e de insuficiência 
dos sistemas informais 
de suporte (Caixa 27). 
Fracos recursos socio-
económicos, viver só e/ou 
ter problemas de saúde/ 
limitação funcional, serão 
alguns sinalizadores de 
maior risco potencial, 
ainda que não haja regras únicas para identificação das situações prioritárias.  

● Famílias apoiadas: maior apoio às famílias e/ou outras redes informais nas suas funções de suporte e 

enquadramento14 – através 

quer de serviços de prestação 

de cuidados, quer de informa-

ção/ formação/ capacitação, 

quer ainda de outras medidas 

(no plano legislativo, laboral, 

habitacional, etc.) que criem 

melhores condições para a 

vida familiar (incluindo a 

valorização do apoio que os 

próprios idosos prestam no 

contexto familiar), com especial atenção às situações de cuidados a idosos dependentes (Caixa 28).  

                                                      
14 Ainda que este domínio não tenha sido aprofundado na presente pesquisa há já investigação nacional específica 
sobre o tema – v.g. Gil, 2007a; Sousa, Figueiredo, 2004. 

De acordo com a revisão de literatura organizada pela IUHPE, intervenções 
eficazes para reduzir o isolamento social das pessoas mais velhas: 
“- are long term 

 - are group rather than one-to-one activities 

 - are aimed at specified groups, such as women or the bereaved 

 - allow participants some control 

 - use a multifaceted approach” (p. 17) 
(IUHPE, The Evidence of Health Promotion Effectiveness. Vol. 2 - Fletcher et al., 1999) 

A conclusões idênticas chega outra análise posterior: “the review suggests 

that educational and social activity group interventions that target specific 

groups can alleviate social isolation and loneliness among older people. The 

effectiveness of home visiting and befriending schemes remains unclear“.  
   (Cattan et al., 2005) 27.  

“The family should not be taken for granted and nor should it be 

regarded as the obvious and most desirable supportive network for all 

older people. Where the family wants to be and is wanted to be the 

supportive network, policy must ease the burden on the family in terms 

of both financial but also practical support.”  (Leeson et al., 2004, p. 54) 

Particular atenção poderá ser necessária no apoio aos cuidadores: 
“interventions including individual and family counselling, support groups, 

education and skills training can be effective in reducing psychological 

distress and improving caregivers' own coping skills and relationship with 

the person they are caring for”.  (Healthy Ageing, 2007) 28.  
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● Comunidades saudáveis:  

- aumento da oferta de oportunidades de participação social e cívica, acompanhadas dos apoios 

necessários para permitir o acesso de todos (ver pontos 6 a 8); 

- planeamento urbano que favoreça a sociabilidade local e as redes de vizinhança (ver ponto 3); 

- investimento em processos 

de reforço da capacidade das 

comunidades locais, facilita-

dores da auto-organização, 

cooperação e participação 

na decisão, envolvendo 

também os mais velhos 

(Caixa 29) – incluindo 

iniciativas de investigação-

acção que permitam 

experimentar e avaliar 

metodologias adequadas às 

características e práticas da 

população e cultura nacional.  

● Sociedades saudáveis: 

- promoção activa de uma mudança cultural na imagem das pessoas idosas e do envelhecimento (Caixa 30); 

- salvaguarda do direito à segurança e à dignidade: combate ao abuso, violência e negligência face aos 

mais velhos, no plano familiar mas também institucional e social, bem como, mais amplamente, 

aumento da segurança face à criminalidade, combate à discriminação e preconceito etário e atenção a 

“novos problemas" a que este grupo pode ser especialmente vulnerável, como a fraude contra o 

consumidor (Caixa 31); 

- redução das desigualdades socioeconómicas e outras formas de desvantagem/discriminação, incluindo 

correcção das assimetrias territoriais; 

- incremento das boas práticas governativas e, nomeadamente, da qualidade da relação das instituições 

e seus agentes com a população idosa; reforço do papel da sociedade civil (ver ponto 8). 
 

“Different societies produce disabilities quite apart from those that result from impairments and 

functional decline. Prejudice and discrimination in different arenas of life (work, transportation, 

involvement in political and economic activities) may disable and restrict people’s activities more than 

do impairments and functional decline. It is therefore important, also from the disability prevention point 

of view, to promote a positive culture of ageing through education (not only for experts in the field of 

social and health care but also bringing in planners, architects, journalists, etc.)”  
(Disability in old age: Final Report - Burden of Disease in Old Age network project/BURDIS, 2004, p. 36) 

A importância destes fenómenos de discriminação e preconceito etário é reflectida nomeadamente 
no Plano de Madrid, que tem como um dos objectivos a eliminação de desigualdades baseadas na 
idade (ou outras dimensões) no acesso aos cuidados de saúde (§74), preconizando-se ainda, entre as 
temáticas da área prioritária relativa a Ambientes Favoráveis, a promoção de “Imagens do 
envelhecimento” positivas (§112-113).  (UN, 2002) 

Um dos 4 objectivos estratégicos da política galesa para os idosos envolve precisamente: “Promote 

positive images of ageing and ensure that the over 50s are able to participate as fully as they wish in 

their communities (…)”. Traduz-se em várias medidas, remetendo para aspectos tão diversos como o 
evitar de estereótipos nos media ou na linguagem usada nos documentos oficiais, imagens de sucesso 
dos mais velhos veiculadas em eventos culturais, promoção de actividades intergeracionais, 
oportunidades de participação activa e instrumentos políticos baseados nos direitos humanos e equidade 
contemplando a discriminação etária.  (The Strategy for Older People in Wales: 2008-2013 - WAG, 2008) 

Também em Portugal se justificaria uma estratégia dirigida à promoção de uma imagem positiva do 
envelhecimento e dos mais velhos.  30.  

Reforçar a Acção Comunitária/”Strengthen Community Actions” é uma 
das cinco áreas-chave de actuação preconizadas na Carta de Otava, que 
visa o empowerment das comunidade, promovendo “their ownership 

and control of their own endeavours and destinies” (Ottawa, 1986).  

Têm sido concretizados a nível internacional, projectos com populações 
idosas seguindo esta orientação. Um exemplo já clássico é o 
Tenderloin Senior Outreach Project (TSOP) que, ao longo de 16 anos, 
em zonas de S. Francisco com grande número de idosos a residir em 
“pensões” para pessoas de muito baixos rendimentos, promoveu a 
consciencialização dos problemas locais, identificou e apoiou leaders 
naturais, facilitou a criação de grupos e associações de residentes, e, 
genericamente, ajudou as pessoas a implementar mudanças na sua 
saúde e condições de vida (Minkler, 2005a).  29.  
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“Older persons should be able to live in dignity and security and be free of exploitation and physical or 

mental abuse.  

Older persons should be treated fairly regardless of age, gender, racial or ethnic background, disability 

or other status, and be valued independently of their economic contribution.” Assim é formulado o 
Princípio da Dignidade, contemplado nos Princípios das Nações Unidas a favor das Pessoas Idosas, 
resolução que recomenda igualmente aos governos a inclusão nos seus programas nacionais dos 
restantes quatro princípios: Independência, Participação, Cuidados e Auto-realização.      
   (UN General Assembly - Resolution 46/91, on 16 December 1991) 

Vários estudos e orientações para a intervenção têm sido produzidos pela OMS quanto ao Abuso de Idosos:  
“A global response to elder abuse and neglect: building primary health care capacity to deal with the 
problem worldwide” (2008); “The Toronto Declaration on the Global Prevention of Elder Abuse” (2002); 
“World Report on Violence and Health”, Chap. 5 (Wolf et al., 2002); “Missing voices: views of older 
persons on elder abuse” (WHO/INPEA, 2002)  (em http://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse) 

As orientações para a promoção de uma boa saúde mental recentemente emitidas pelo projecto 
europeu MMHE, recomendam, para o conjunto da população: “Securing public safety: People should 

be able to live without fear of violence or harassment on streets and other public places, in schools and 

in workplaces. This can be achieved by applying many available programmes (…)” (p. 18). No que toca 
especificamente aos mais velhos recomenda ainda: “Combating ageism:(…) politicians should ensure 

that human rights conventions are implemented with regard to older persons. Any kind of discrimination 

should not be tolerated” (p. 24).  (“Building Up Good Mental Health - Guidelines …” - Lehtinen, 2008) 31.  

Muitos destes aspectos serão visados pelas outras vertentes desta proposta. Por exemplo, uma adequada 

orientação de serviços priorizará o apoio às pessoas em situação de maior fragilidade social mas visará 

também apoiar e reforçar as redes informais de suporte social existentes. Habitações e espaços públicos 

adequados reduzem, como se viu, os obstáculos à participação, aumentam a segurança e criam 

oportunidades de sociabilidade informal. Actividades de ocupação e aprendizagem, em grupo, são 

ocasiões privilegiadas para participação social. A participação cívica e o empowerment criam “capital social” e 

são ingredientes essenciais de relações saudáveis, marcadas pela interdependência/ reciprocidade e 

auto-determinação/controle, na família, com os prestadores e serviços e na comunidade /sociedade.  

 

5. Estratégias e recursos de adaptação  

A saúde pode ser descrita como um processo adaptativo. No envelhecimento, tem-se apontado, nesse 

equilíbrio dinâmico, o peso crescente das perdas, ainda que continue a existir possibilidade de 

crescimento e manutenção, bem como o papel activo do indivíduo em tal adaptação.  

O resultado/ sucesso deste processo depende das oportunidades e condicionantes contextuais e dos 

recursos pessoais e estratégias adoptadas para lidar com as situações. Há intervenções que podem 

facilitar essas adaptações – quer reforçando recursos e estratégias de valor genérico, quer centrando-se 

em algumas dessas transições ou eventos críticos. 

As propostas de políticas-chave ao nível da saúde, no referencial “Active Ageing” (WHO, 2002a), incluem: 
“Psychological factors. Encourage and enable people to build self-efficacy, cognitive skills such as 

problem-solving, prosocial behaviour and effective coping skills throughout the life course. Recognize 

and capitalize on the experience and strengths of older people while helping them improve their 

psychological well being” (p. 49). 

Para a promoção da saúde mental em geral: “Developing personal skills involves enabling personal 

and social development through providing information, education and enhancing life skills. Improving 

people’s knowledge and understanding of positive mental health as an integral part of overall health forms an 

important part of this action area (…)” (p. 33).  (“Building Up Good Mental Health - Guidelines …” - Lehtinen, 2008) 32. 

Acontecimentos característicos nesta fase da vida que podem beneficiar de programas de apoio à 

adaptação são, por exemplo, a reforma, a viuvez (e outros lutos), a doença/perda de capacidade funcional, 

ou ainda a mudança de residência/institucionalização. Medidas como a criação de grupos de auto-ajuda 

ou acções de informação/ formação, bem como eventualmente serviços compensatórios, são algumas das 
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linhas de actuação que se têm revelado úteis face a estes eventos (Caixas 33 e 34). 

A viuvez é um acontecimento particularmente stressante que, para além do impacte emocional da perda, 
exige também adaptações em múltiplas vertentes da vida do sobrevivente – da gestão do quotidiano, à 
situação económica e vida social – com importantes implicações potenciais na sua saúde e bem-estar.  
Uma modalidade de intervenção que se tem revelado útil com este grupo é a criação de grupos de 
auto-ajuda. Na revisão e literatura que empreenderam, Cattan et al. (2005) consideram generalizáveis os 
resultados positivos obtidos por Caserta, Lund e colegas, nos EUA, através de grupos de auto-ajuda de 
viúvo(a)s, mantidos por 8 semanas ou 10 meses. A facilitação era feita por profissionais ou por “pares” 
(que receberam formação e enquadramento do projecto), sendo os participantes (entre os 50 e 89 
anos) identificados a partir de obituários dos jornais locais. 
Caserta e colegas (1999) posteriormente desenvolveram também, com resultados promissores, um 
programa educativo visando desenvolver competências em diversas áreas relevantes para a saúde e 
bem-estar, aprender como aceder a outros recursos e a lidar com a dor da perda.     33.  

 

Programas de preparação para a reforma podem minorar alguns dos potenciais riscos e ajudar a 
maximizar oportunidades criadas por esta importante transição. Por exemplo, o sector da saúde no 
Reino Unido, desenvolveu a Pre-retirement Health Initiative, visando “to reach people at the time of 

retirement transition, supporting them in considering their health and wellbeing to increase the likelihood 

that they will experience a healthier and more active older age”. Os projectos piloto incluíam vários tipos 
de acções, desde health-checks, a formação, passando por actividades sociais e desportivas e 
materiais informativos (Bowers et al., 2003). 

Também em Portugal há já alguma experiência neste domínio: o projecto Recriar o Futuro, da iniciativa do 
Instituto de Segurança Social, I.P., é desenvolvido de modo flexível pelas organizações aderentes, tendo, em 
princípio, componentes formativas, informativas e de gestão de recursos humanos. (http://www.seg-social.pt/) 
Existe igualmente investigação nacional sobre os aspectos psicológicos da passagem à reforma (v.g. 
Fonseca, 2005a).  34.  

Há, por outro lado, indicações de que muitos dos portugueses mais velhos, podem ter também fragilidades 

significativas em recursos psicológicos que são promotores da saúde, do bem-estar e, genericamente, 

de uma boa adaptação no processo de envelhecimento - como o optimismo, a auto-estima e a resiliência - 

justificando o interesse de investigar estas dimensões e desenvolver, quando se justifique, intervenções 

específicas a elas dirigidas. 
 

6. Um tempo de actividade  

O envolvimento em diversos tipos de actividades ou esferas de participação é, em si mesmo, um dos 

objectivos últimos da 

promoção da saúde, sendo 

expressão de saúde 

/funcionalidade em sentido 

amplo (Caixa 35 - CIF) e um 

dos elementos chave do 

conceito de “envelhecimento 

activo”. Mas é, além disso, 

um importante factor 

determinante da manutenção 

da capacidade funcional 

(física e cognitiva), saúde e 

bem-estar.  

 

 

 

De entre os vários domínios de Actividade/Participação contemplados na 
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde/ 

CIF (OMS; 2004) podem-se talvez destacar, de modo não exaustivo: 
● Vida doméstica  
 - Aquisição do necessário para viver 
 - Tarefas domésticas  
 - Cuidar dos objectos da casa e ajudar os outros  
● Interacções e relacionamentos interpessoais  
● Áreas principais da vida  
 - Educação  
 - Trabalho e emprego – inclui trabalho remunerado e não remunerado    
● Vida comunitária, social e cívica  
 - Vida comunitária - inclui: associações formais e informais; cerimónias 
 - Recreação e lazer - inclui: jogos, desportos, arte e cultura, artesanato, 
     passatempos (“hobbies”) e socialização 
 - Religião e espiritualidade     
 - Vida política e cidadania (a aprofundar no ponto 8)  35.  
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Saúde21 - Target 5. Healthy aging … ”Social, educational and occupational opportunities, along with 

physical activities, increase older people’s health, self-esteem and independence, and their active 

contribution to society.” (p. 16)    
 (HEALTH21: an introduction to the health for all policy framework for the WHO European Region - WHO, 1998b) 

Pacto Europeu para a Saúde Mental e Bem-Estar: Saúde Mental dos Idosos …“Promoção da 

participação activa dos idosos na vida comunitária, incluindo a promoção da actividade física e de 

oportunidades educacionais”…   (2008) 36.  

O nível global de actividade será em si mesmo relevante – sendo a questão de uma adequada ocupação 

de tempo valorizada pelos próprios idosos.  

Porém, actividades de diferente natureza tenderão a ter benefícios distintos. O significado e interesse de 

que se revestem para a própria pessoa são consideração primordial. Por exemplo, para muitas idosas 

portuguesas o assegurar das tarefas domésticas pode ser um importante factor de manutenção de 

identidade e auto-estima, enquanto outras pessoas valorizarão em especial a oportunidade de uma 

actividade produtiva na esfera pública (porventura a continuação, remunerada ou não, da actividade 

profissional). Mas, de um modo mais geral – e desde que em sintonia com as apetências individuais –, são 

de esperar potenciais vantagens associadas a actividades, por exemplo: de carácter pró-social; que 

envolvam contactos interpessoais; que impliquem algum grau de exercício físico; que envolvam desafio, 

aprendizagem e/ou criatividade. 

 

Em Portugal poderá haver insuficiente diversidade nas ocupações dos mais velhos – em parte devido a 

falta de oportunidades e acessibilidade e, em parte também, a hábitos e experiências limitados, no país 

em geral, e, mais ainda, nesta geração. Melhorar a participação, em frequência e qualidade, passará 

então pela criação local de uma multiplicidade de oportunidades de actividade de modo a, flexivelmente, 

responder - expandindo…- os interesses e capacidades de cada um (Caixa 37 – exemplos).  

Poderá ser particularmente útil a criação, por exemplo, de mais oportunidades de actividades: 
- de educação/aprendizagem, formal e informal e outras que envolvam algum grau de desafio e/ou 
estimulação mental/ cognitiva; 
- em grupo, sejam de carácter mais puramente recreativo, desportivo, cultural, cívico ou outro; 
- que impliquem exercício físico, ainda que não de carácter desportivo (e.g., passeios, jardinagem); 
- que envolvam a permanência ao ar livre e contacto com a natureza; 
- com componente criativa e/ou artística;  
- de carácter produtivo (em sentido lato); 
- de voluntariado, bem como oportunidades mais informais de prestar apoio a terceiros e/ou contribuir 
de forma positiva para a colectividade15; 
- associativas; 
- em que os participantes estejam/sejam envolvidos na própria organização.  37.  

As actividades deverão adequar-se às apetências e características socioculturais (heterogéneas!) dos 

indivíduos, sem esquecer eventuais dificuldades e limitações – o que não impedirá a proposta de experiências 

e o estímulo à progressiva adopção de novos interesses e práticas. Não bastará, pois, a existência de 

oportunidades. É igualmente necessário procurar criar condições facilitadoras da participação, bem como 

assegurar a remoção de obstáculos, por exemplo: custos financeiros, distância geográfica, dificuldades de 

mobilidade/ transporte, horários, falta de auto-confiança/auto-eficácia, percepção de barreiras culturais, 

etc. Haverá mesmo que procurar estender e adaptar este tipo de actividades às pessoas com maiores 

incapacidades (e.g., confinadas à habitação). Importa, por outro lado, incentivar o envolvimento e, se 

adequado, a progressiva responsabilização dos indivíduos/ grupos na própria organização das actividades.  

Naturalmente numa perspectiva a prazo, sublinham-se as vantagens de estimular a aquisição de mais e 

diversificados interesses, hábitos e ocupações ao longo de toda a vida – ou, pelo menos, na fase de 

preparação para a reforma, de modo a facilitar a transição do envolvimento profissional para outros papéis 

sociais e modos de ocupação diária. 

                                                      
15 As actividades de carácter cívico e político merecerão atenção destacada no ponto 8-Voz e Decisão. 
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Existem naturalmente em Portugal diversas propostas que contribuem para a participação e ocupação 
dos cidadãos mais velhos – promovidas por entidades públicas e privadas, com e sem fins lucrativos; 
especialmente dirigidas a este grupo etário ou abertas à comunidade; de carácter desportivo, cultural, 
recreativo, cívico, educativo, etc. 
Numa perspectiva de promoção da saúde será útil analisar e, quando necessário, complementar, a 
oferta existente a nível local, em termos das características enunciadas (Caixas 37 e 39). Mas também 
avaliar os públicos visados (e.g., atendendo a factores como a escolaridade, nível de rendimento e género), 
a população efectivamente abrangida, obstáculos à participação e aspirações locais não satisfeitas. 
Sem uma atenção específica a estes aspectos existe o risco de não só não se atingir uma boa parte da 
população idosa, como ainda de exacerbar as desigualdades existentes.  
A título de exemplo, é de considerar a hipótese de que: 
- as actividades organizadas a partir de um Centro de Dia ou Centro de Convívio podem ter a 
vantagem de assegurar bom acesso (incluindo transporte), mas tenderão a captar sobretudo pessoas 
de nível socioeconómico mais baixo e/ou com restrições/incapacidades mais significativas; 
- em situação oposta, estarão possivelmente iniciativas como as Universidades da Terceira Idade, os 
cursos e outras actividades do INATEL ou eventos culturais para a população em geral; 
- o aproveitamento das oportunidades criadas em articulação com o Conselho Nacional para a 
Promoção do Voluntariado junto de um grupo de idosos mais abrangente pode requerer acções 
complementares de incentivo e apoio à participação (já que é uma prática ainda com pouca expressão 
nesta faixa etária e com tendencial padronização socioeconómica); 
- as actividades religiosas/ligadas à igreja, com significativa adesão, sobretudo entre a população feminina, 
podem ser um possível ponto de partida para alargamento da esfera de envolvimento comunitário.  38.  

 

A checklist resultante do projecto da OMS “Age-friendly Cities”, contém várias recomendações relativas à 
“Participação Cívica e Emprego” e também à “Participação Social”, incluindo-se nesta última, por exemplo: 
“- A wide variety of activities is offered to appeal to a diverse population of older people.  

- Venues for events and activities are conveniently located, accessible, well-lit and easily reached by 

public transport. 

- Good information about activities and events is provided, including details about accessibility of 

facilities and transportation options for older people.  

- There is consistent outreach to include people at risk of social isolation.”  (WHO, 2007b) 39.  

 

 

7. Mais informação, novas competências  

O acesso à informação, a literacia (em saúde e noutras áreas diversas) e, genericamente, as 

oportunidades de aprendizagem e capacitação/desenvolvimento de competências ao longo de toda a vida 

são essenciais para lidar com a complexidade da sociedade actual e facilitar a adaptação dos mais velhos 

aos desafios quotidianos, alimentando as capacidades, recursos e confiança necessários à manutenção 

da independência e plena participação social. São pois factores de saúde e bem-estar físico e mental, 

integração social, empowerment e cidadania, do ponto de vista individual, e de ganhos em capital humano 

e em equidade para a colectividade. Estreitamente interligados com as vertentes abordados noutros 

pontos (em especial 6. e 8.), em Portugal estes aspectos justificarão especial ênfase dados os baixos 

níveis de escolaridade das gerações mais idosas.  

Entre os temas do Plano de Acção Internacional de Madrid sobre o Envelhecimento encontra-se 
“Access to knowledge, education and training” (§35-39), incluindo:  
“Objective 1: Equality of opportunity throughout life with respect to continuing education, training and 

retraining (…)” (§40); 
”Objective 2: Full utilization of the potential and expertise of persons of all ages, recognizing the benefits 

of increased experience with age.” (§41)   (UN, 2002) 

Uma das propostas de políticas contidas em “Active Ageing”, no que toca à Participação é precisamente: 
“Provide education and learning opportunities throughout the life course”, incluindo “Basic education 

and health literacy” e “Lifelong learning” (WHO, 2002a, p. 51).  40.  
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Importa naturalmente promover a informação sobre saúde e temas com ela relacionados, como consumo 

ou direitos e serviços. Este último aspecto tem-se aliás revelado, a nível internacional, condição essencial para 

mais adequado acesso desta população a cuidados de saúde, prestações sociais, e outros (Caixa 41). 

Informação é uma das áreas-chave para a independência dos mais velhos identificada em estudos no 
Reino Unido, conforme expõe o relatório da Audit Commission, apontando o seu impacto no 
rendimento e benefícios, equipamentos e serviços a que acedem. Mas, salienta-se, informação é mais 
do que folhetos. Por exemplo, a ajuda no preenchimento de formulários pode ser indispensável; 
nalguns caso é necessário aconselhamento individual; o contacto pessoal pode ser especialmente 
importante para encorajar uma primeira utilização, etc.  
“Older people need advice from a source that they trust. They must see such a source as independent 

(…). This role was also seen as important (…) on whole system approaches to care services for older 

people. Older people do not want their lives to be organised for them, but they do need extra tools to 

help them to organise their own lives for themselves. At present the independence and well-being of 

many older people is being compromised because they do not know where to go to find out about the 

opportunities and services that might be available to them. Good-quality advice is central to older 

people’s ability to have choices and control over their lives.” (Audit Commission, 2004f, §94) 

Este é um aspecto importante para promover também a equidade, como aponta a análise de boas 
práticas no âmbito de um projecto da EuroHealthNet: “The use of personal advisors that provide 

individually tailored support is of particular importance when accessing groups with multiple needs. 

These advisors help individuals understand what services and benefits are available to them and how to 

access these.”   (Stegeman, Costongs, 2004, p. 22). 

Encontram-se descritas diversas experiências neste domínio, noutros países europeus:  
● Por exemplo, numa região do País de Gales através do sistema “Better Advice Better Health”, os 
médicos de família referenciam as pessoas idosas para voluntários, especialmente formados e 
enquadrados por um programa de voluntariado sénior, com financiamento público, que as apoiam na 
obtenção de prestações e benefícios sociais a que têm direito. (Case Study 4)  
  (Link-Age In Wales: Joining Up Services For Older People In Wales - DWP, WAG, 2005) 
● Em Manchester, na Inglaterra, “The Gateway Service provides a high profile, single point of access 

for older people and those working with them. Offering advice, supported information and navigation, 

the team provide a telephone service five days per week and face-to-face information and advice 

sessions across four localities. The Gateway Service links together existing services across health, 

social care, community groups and the third sector and in providing a 'one stop shop' approach can 

provide older people with all the information they need about services, activities and opportunities in the 

city. (…) has also developed an online directory of services; that is accessible to the public and 

professionals alike”   (“Practice Examples“ da CSIP Networks, na internet16) 
 
Em Portugal, por via telefónica, existe a Linha do Cidadão Idoso, iniciativa do Provedor de Justiça, 
que: “pretende divulgar junto das pessoas idosas informação sobre os seus direitos e benefícios na 
área da saúde, segurança social, habitação, obrigações familiares, acção social, equipamentos e 
serviços, lazer, entre outras (…)”   (http://www.provedor-jus.pt/idoso.htm) 41.  

 

Mas, de um modo mais geral, a informação sobre diversas áreas e questões, da esfera de funcionamento 

individual e familiar à vida colectiva e institucional, é elemento chave de cidadania e desenvolvimento 

pessoal, bem como factor crítico para maior controle e empowerment – valorizada também como um 

aspecto essencial pelas próprias pessoas idosas (Caixa 42). 
 

Comunicação e Informação é uma das dimensões valorizada no projecto “cidades amigas do idoso” 
da OMS. De entre as várias recomendações contidas na respectiva checklist pode-se citar: 
“- A basic, effective communication system reaches community residents of all ages. 

- Regular information and broadcasts of interest to older people are offered.”  (WHO, 2007b) 42.  

                                                      
16 Do site da organização (ligada ao Department of Health do Reino Unido), página actualizada em 09/09/2008, em: 
http://networks.csip.org.uk/Prevention/MakingItHappen/PracticeExamples/Access/ 
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A informação tem naturalmente de ser adequada e acessível aos públicos em causa, sendo indispensável 

assegurar um equitativo acesso aos recursos e meios que suportam a sua divulgação (Caixa 43).  

● Em Portugal a reduzida escolaridade e os hábitos de acesso aos media das gerações mais velhas (e 
não só), sugerem a televisão como um meio privilegiado de transmissão de informação em grande 
escala. Quer em termos de programas informativos de tipo clássico, quer de estratégias que combinem 
informação e entretenimento (edutainment): “Entertainment-education is a powerful tool to reach large 

numbers of people and engage hard-to-reach audiences: No one enjoys being lectured to but everyone 

enjoys and often learns from entertainment, whether broadcast through radio or television, or performed 

in person.”   (Advancing Health Communication - Piotrow et al., 2003, p. 5) 
● Os contextos interpessoais, formais ou informais, terão também um papel insubstituível.  
● Tal não implica a negligência de outros meios. O material escrito, por exemplo, que deverá usar uma 
linguagem simples, familiar e clara – como aliás, todas as formas de comunicação –, adoptando 
grafismo adequado ao público em causa. 
● Importa incentivar e facilitar também o recurso às tecnologias - incluindo o uso de computadores e 
internet -, meios com vantagens potenciais acrescidas para pessoas com limitações de mobilidade ou 
outras incapacidades. Tal requer, porém, não só a prévia sensibilização e formação, mas também 
assegurar acesso aos equipamentos – ultrapassando, por exemplo, barreiras económicas e culturais – 
e a adequação de equipamentos e conteúdos a estes públicos17. 
● Mais genericamente, toda a informação e sinalização – essencial, por exemplo, para a orientação e 
utilização de espaços públicos, transportes, serviços, etc. – deverá igualmente seguir as normas de 
acessibilidade/ design universal (v.g. CEA/Conceito Europeu de Acessibilidade – Caixa 21). 
● Campanhas em larga escala, combinando diversos meios e actores, e de preferência de carácter 
participativo, têm-se revelado especialmente úteis para abordar tópicos específicos de maior prioridade.  
● Alguns grupos de maior risco de (info-)exclusão exigirão estratégias pró-activas e personalizadas de 
outreach. 
● Numa perspectiva de participação e empowerment importa, finalmente, incentivar o papel dos cidadãos 
mais velhos enquanto activos “produtores”, e não só “consumidores”, de informação/ comunicação. 43.  

 

Mas disponibilizar informação não basta. Importa igualmente promover as competências, confiança e 

motivação para a obter, compreender, analisar criticamente e usar na vida quotidiana – i.e., a literacia. 

Literacia em saúde, naturalmente, mas também literacia geral – que é em si mesma relevante para a 

saúde e a base para outras formas de literacia. E literacia noutras áreas específicas relevantes: a já 

referida literacia informática, literacia do consumidor, literacia dos media, etc. (Caixa 44). O seu 

desenvolvimento passará pela exposição a informação/comunicação, experiências pessoais e processos 

de educação formal e informal. 

 

 “Access to good, reliable information is the cornerstone of health literacy. Yet providing information, 

even good information, is often not enough”   (Kickbusch et al., 2006, p. 9) 

A literacia em saúde pode ser vista, numa perspectiva mais abrangente, como recurso que vai além 
das aptidões funcionais básicas, para incluir conhecimentos e competências que permitem exercer 
maior controle sobre a saúde e decisões que a influenciam.  
Implica então a consciência e compreensão do conjunto dos factores que condicionam a saúde 
(incluindo os determinantes sociais), mas também as competências e auto-eficácia necessárias para agir 
modificando esses factores – seja na esfera de vida pessoal, seja no plano interpessoal, social e político. 
Nesta óptica, a educação para a saúde visará:  
● melhor adesão/compliance face às prescrições clínicas;  
● mudança de comportamentos/estilos de vida pessoais;  
mas também, por exemplo: 

                                                      
17 O Programa Acesso da UMIC – em que se enquadra a já referida “Rede Solidária” - aborda estes problemas, sendo 
também de destacar as responsabilidades do INR, IP ao nível do acompanhamento das questões da Acessibilidade 
Electrónica (http://www.inr.pt/content/1/6/acessibilidade-electronica/).  
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● maior capacidade de auto-gestão da doença, bem como o desenvolvimento de competências e auto-
confiança para relacionamento e negociação com os serviços e os prestadores de cuidados; 
● competências em organização social e advocacy, envolvimento em acções colectivas relativas à 
saúde e participação em processos de mudança de práticas e normas sociais.       

(baseado em Nutbeam, 2000; 2008a) 

Estes dois últimos aspectos merecerão especial atenção numa estratégia de literacia em saúde a 
desenvolver em Portugal, já que tendem a ser esquecidos nas práticas e no discurso actualmente 
dominantes – nos contextos de políticas e de saúde, como nos media –, os quais porão o ênfase nos 
factores e nas acções individuais ligadas aos “comportamentos saudáveis” e aos cuidados de saúde 
(ver ponto 7.2.2-Capacity Building).   44.  

 

A oferta de oportunidades de aprendizagem para as pessoas idosas – seja no âmbito da literacia em 

saúde, da literacia geral ou outros conteúdos -, deverá seguir os princípios da educação de adultos, 

maximizando assim não só a sua eficácia educativa, mas também os ganhos em empowerment, 

participação/ integração social e saúde, com destaque para a saúde mental (Caixas 45 e 46 - 

metodologias e exemplos). 

 

Contribuir para a aprendizagem dos adultos envolve um conjunto diversificado de processos: das 
experiências práticas de vida proporcionadas, passando por conteúdos de informação e comunicação 
em vários contextos e suportes (incluindo atenção aos sem vocação pedagógica directa, como 
mensagens veiculadas pelos media, discurso político, relacionamento com profissionais de saúde, 
etc.), até, finalmente, as acções educativas formais e informais. Fala-se pois numa “learning society”- 
“’sociedade educadora’, em que tudo pode e deve tornar-se uma oportunidade para aprender e para 
realizar o potencial de cada um” (Melo et al., 2002, p. 71). 
 
As acções educativas (de educação para a saúde ou outras) dirigidas às pessoas idosas deverão 
adoptar metodologias em acordo com os princípios da educação de adultos (e.g., Imel, 1998).  
Também no quadro particular da educação para a saúde se tem observado a efectividade de acções 
educativas em grupos pequenos e promotoras de diálogo, por contraponto a sessões didácticas 
tradicionais; destaca-se neste contexto, pelo seu potencial empoderador e aplicabilidade a públicos pouco 
escolarizados, a pedagogia de educação de adultos de Paulo Freire18 (v.g. Wallerstein, 2006).  45.  

 

No contexto português, sendo fundamental desenvolver tanto competências de literacia geral19 como 
de literacia de saúde, pode ser interessante promover acções que conjuguem os dois propósitos – 
como faz, por exemplo, “Skilled for Health” uma iniciativa transsectorial20 britânica, que utiliza conteúdos 
de saúde como parte de um programa de literacia para adultos. Os materiais de aprendizagem e outros 
recursos são disponibilizados num portal online  (http://rwp.qia.oxi.net/embeddedlearning/skilled_health/index.cfm) 

Um tipo distinto de experiência de aprendizagem valoriza os conhecimentos dos próprios cidadãos - 
idosos ou não -, através da criação de “Redes de Trocas de Saberes”, um dispositivo em que “existe 
um catálogo onde se reúnem as ofertas e os pedidos de conhecimentos: as pessoas podem contactar-se 
directamente, mas há uma equipa de coordenação que dinamiza a rede” 21. Com origem em França, constitui-
se um movimento de redes desta natureza que se estende já a vários outros países (www.mirers.org)  46.  

 

                                                      
18 Uma das características deste tipo de processo de consciencialização/educação é o ciclo contínuo entre reflexão 
/diálogo e acção: “Dialogue, or participatory critical reflection in interaction with others about barriers, norms, and 
institutions, enables the development of collective actions, for further reflection, leading to further action, in an ongoing 
cycle.” (Wallerstein, 2006, p. 18). 
19 Definida, por exemplo, como incluindo: “reading and listening ability, numeracy, speaking ability, negotiation skills, 
critical thinking and judgment” (Rootman, Ronson, p. S63, 2005). 
20 “Is a cross-cutting Government–voluntary sector initiative between the Department of Health (DoH), Department for 
Education and Skills (DfES) and ContinYou.” (http://rwp.qia.oxi.net/embeddedlearning/skilled_health/index.cfm, última 
consulta em 15.02.2009) 
21 Artigo em linha, em http://www.direitodeaprender.com.pt, datado de 25.07.2008. 
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8. Voz e Decisão 

Promover o empowerment dos indivíduos e comunidades e a sua participação e controle face às 

dinâmicas e decisões que afectam a sua vida e saúde é condição essencial para ganhos na saúde, bem-

estar – e cidadania – das pessoas mais velhas, bem como para uma sociedade mais coesa e equitativa.  

Atendendo à conjugação das múltiplas vulnerabilidades que afectam grande parte da actual geração de 

idosos em Portugal – económicas, educacionais, sociais, de saúde, etc. – e de défices que caracterizam a 

sociedade portuguesa em geral – e.g., no associativismo, no relacionamento entre Estado/instituições e 

cidadãos, etc. – esta temática merece especial atenção e destaque. 

A política de saúde pública da Suécia inclui, como se viu, este entre os principais determinantes a visar: 
“Participation and influence in society is one of the most fundamental social conditions for public health 

and is therefore afforded its own objective. To achieve the overall national public health aim, particular 

importance shall be attached to strengthening the capacity and opportunity of economically and socially 

vulnerable people to participate both socially and culturally. Improving the scope of children, young 

people and senior citizens to influence and participate in society is also of considerable significance.”  
   (Objective 1 - The National public health strategy for Sweden in brief - SFI) 

O relatório final da Comissão da OMS sobre equidade em saúde, inclui também várias recomendações 
sob o lema “Political Empowerment – Inclusion and Voice”, dividindo-se em duas áreas de acção: 
● “Action Area 1: Empower all groups in society through fair representation in decision-making about 

how society operates, particularly in relation to its effect on health equity, and create and maintain a 

socially inclusive framework for policy-making.” 
● “Action Area 2: Enable civil society to organize and act in a manner that promotes and realizes the 

political and social rights affecting health equity.”  (Rec. 14.1 a 14.4 –  CSDH, 2008) 

Por sua vez, um dos quatro temas na The Strategy for Older People in Wales é “Valuing Older People”: 
“The Welsh Assembly Government are committed to tackling discrimination against older people, 

promoting positive images of ageing and giving older people a stronger voice in society.  

So how will we do this? • A National Partnership Forum for Older People; • Develop ways of promoting a 

positive image of older people; • Involving you with your local community, planning local services and 

infrastructure; • Develop policies to tackle poverty and social exclusion; • Promote the development of 

integrated services to meet your needs; • Develop a better community transport system”  
   (The Strategy for Older People in Wales: Summary

22
) 47.  

 

Muitas das questões focadas nos outros pontos darão contributos essenciais para incrementar o poder de 

decisão e controle dos portugueses mais velhos sobre a sua saúde e sobre a sua vida em geral. Por 

exemplo, o acesso a recursos económicos e outras condições materiais adequadas serão requisitos 

fundamentais. Tal como o são a informação e literacia, ou uma imagem colectiva mais valorizada do 

envelhecimento e das pessoas idosas, bem como um quadro cultural mais favorável a uma acção efectiva. 

A participação nos vários domínios de actividade, propiciada por espaços “para todos” e comunidades/ 

sociedades “saudáveis”, é um veículo essencial para o exercício do controle individual e as acções para a 

capacitação de grupos/comunidades locais acrescentam-lhe uma dimensão de empowerment colectivo. 

 

Os objectivos de empowerment e participação (comunitária, cívica e política)23 desta população requerem 

porém também acompanhamento/monitorização específicos e medidas complementares adicionais. 

Para que os idosos portugueses sejam mais activos no sentido de melhorar a sua saúde e tenham, mais 

genericamente, maior controle sobre a sua vida, importa desenvolver factores internos, que os dados 

sugerem poder ser actualmente deficitários – prendendo-se, por exemplo, com a consciência das vias 

possíveis de acção (incluindo a acção colectiva) mas, também, com as expectativas quanto à sua eficácia 

e até quanto ao próprio potencial de saúde/bem-estar (Caixa 48). 

                                                      
22 Brochura disponível em http://wales.gov.uk/docrepos/40382/40382313/4038211/strategysummarye?lang=en 
23 Valorizam-se neste tópico as várias vertentes de participação – comunitária, cívica, política – que se traduzam num 
maior poder /controle dos indivíduos sobre as diversas circunstâncias que afectam a sua vida/saúde. No ponto 7.2.2. o 
tema é retomado, sublinhando aí mais especificamente a questão de participação dos “beneficiários” no próprio 
dispositivo de decisão/ gestão de medidas/políticas de PromS65+. 
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O poder - “poder interno”/”power within” - começa no indivíduo requerendo: “a change in their own 

perceptions about their rights, capacities and potential” (p. 5). Para tal contribuirão intervenções focadas na 
agência individual - que aumentem a auto-estima, confiança e consciência das escolhas e direitos e que 
expandam aspirações bem como a capacidade de as transformar em acção -, mas também visando 
mudanças estruturais - nomeadamente nas atitudes e nos estereótipos vigentes (Luttrell et al., 2007). 
Por exemplo, a efectiva mudança de comportamentos individuais de saúde depende de sentimentos de 
auto-eficácia e controle pessoal – que, por sua vez, são alimentados pelas oportunidades de 
experimentar tal controle: ”Critical to forging a strong sense of personal control in older adults is the 

provision of [conducive] environments, social and emotional experiences, and motivational structures” 
como salientam, por exemplo, Satariano e McAuley, defendendo a importância de uma abordagem 
ecológica para a promoção da actividade física das pessoas idosas (2003, p. 187).   48.  

 

Mas as escolhas, decisões e acções relevantes para a saúde – como para o empowerment em geral - não 

podem cingir-se à esfera pessoal, sob pena de renúncia ao controle sobre os determinantes da saúde não 

individuais. Os vários níveis e “arenas” em que se podem influenciar esses determinantes da saúde (e a sua 

distribuição na população) - do nível micro, das opções de vida, cuidados/tratamentos, etc., passando pelo 

nível intermédio, da participação organizacional ou comunitária, ao nível macro, do envolvimento nas 

políticas e dinâmicas societais -, são pois outros tantos planos em que importa incrementar a implicação 

nos processos de tomada de decisão e o controle das pessoas idosas. Entre as muitas interacções e 

estruturas sociais e institucionais em que os idosos portugueses deverão ter mais equitativo exercício de 

poder podem-se destacar, pelas mais óbvias implicações para a saúde (Caixas 49, 50): 

● empowerment face aos cuidados e na relação com os médicos e outros prestadores de cuidados; 

● participação nas várias etapas do planeamento/ gestão das acções, serviços e/ou organizações de 

cuidados que são utentes ou beneficiários; 

● participação cívica e política, visando influenciar dinâmicas e políticas locais, nacionais e globais – tanto 

a título individual, como colectivo. 
 

● Tem vindo a ser demonstrada a efectividade, por exemplo, de estratégias de empowerment dos 
doentes, e suas famílias, com diversos impactes positivos na auto-gestão da doença, comportamentos 
saudáveis, uso dos serviços, saúde mental e qualidade de vida. São essas algumas das conclusões da 
Health Evidence Network da OMS-Europa, que analisou, intervenções aplicadas à gestão da diabetes e mais 
doenças crónicas “often consisting of support groups, educational opportunities, caregiver empowerment, 

patient decision-making, changes in health care services and advocacy efforts” (Wallerstein, 2006, p. 11). 
 

● Para além das acções junto dos utentes, importa igualmente atentar às características e 
funcionamento dos serviços e prestadores de cuidados - atendendo nomeadamente a que “by tradition 

professional power dominates the health and social care system, and it has been argued that it forms a 

barrier to genuine patient/client participation”, acentuando sentimentos de impotência dos idosos e 
exigindo medidas de reequilíbrio de poder (Janlöv et al., 2006, p. 27). 
Poderá ser conveniente considerar também acções que aumentem a sensibilização e preparação dos 
médicos e outros profissionais para uma comunicação mais centrada no paciente, incluindo com 
utentes face aos quais podem existir significativas diferenças socioculturais – inspiradas por exemplo 
em modelos de competência cultural  (v.g.: Association of American Medical Colleges, 2005, em 

www.aamc.org/meded/tacct/culturalcomped.pdf ; NASW Standards for Cultural Competence in Social Work Practice, 2001, em 

www.socialworkers.org/sections/credentials/cultural_comp.asp)    (ver também ponto 9) 49.  
 

Como factor de equidade em saúde, a CSDH da OMS recomenda que: “National- and local-level 

government ensure the fair representation of all groups and communities in decision-making that affects 

health, and in subsequent programme and service delivery and evaluation”  (Rec. 14.3. - CSDH, 2008). 
50.(continua) 
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Se a participação de utentes e/ou cidadãos está cada vez mais presente no discurso político e 
institucional, a sua concretização coloca inúmeras questões – mais ainda no que toca a grupos 
tendencialmente excluídos. Podem-se considerar vários métodos e também vários graus de 
participação dos cidadãos, sendo o seu contributo para o empowerment tanto maior quanto mais 
efectivo for o envolvimento e controle dos indivíduos/grupos nos processos de decisão (ver também 
Caixa 73 – ponto 7.2.2). Uma abordagem mais abrangente requer estruturas e processos a longo 
prazo, como salienta um relatório no Reino Unido, focando estratégias relativas aos idosos. Só assim 
se poderá avançar no que se podem considerar estádios progressivamente mais elevados de 
envolvimento dos utentes / cidadãos: 
  1. Informação: transmite-se informação sobre os serviços e/ou planos de futuro; 
  2. Consulta: recolhe-se a perspectiva das pessoas, antes da decisão (normalmente evento único); 
  3. Participação: discutem-se as questões para uma solução conjunta (normalmente processo contínuo); 
  4. Delegação: cria-se um enquadramento em que as pessoas decidem sozinhas; 
  5. Devolução: fornecem-se os recursos, permitindo às pessoas decidir como os usar.  
   (Audit Commission, 2004g) 

No Reino Unido há, aliás, diversas experiências de envolvimento dos idosos – na área da saúde e 
outras: por exemplo, a já referida CSIP Networks, apresenta diversos exemplos de práticas sob o tema 
Tackling ageism and promoting citizenship and involvement (networks.csip.org.uk/Prevention/MakingItHappen 
/PracticeExamples/TacklingAgeism). De maior alcance foi a iniciativa nacional Better Government for Older 

People (BGOP), iniciada como um programa de investigação-acção e posteriormente estendida, com o 
objectivo de melhorar a articulação horizontal e vertical de serviços/ entidades, bem como de promover 
o envolvimento e cidadania dos mais velhos. 

Carter e Beresford elencam vários dos modelos e técnicas que têm sido desenvolvidos visando a 
participação dos idosos, todos com qualidades e fraquezas e, portanto, de adequação variável 
consoante os contextos. Qualquer que seja o método há contudo duas componentes que é indispensável 
assegurar: 
● Acesso, i.e., meios para as pessoas poderem influenciar as organizações/entidades que as afectam.  
● Apoio/suporte, para ajudar a ultrapassar os obstáculos e discriminação. Sem este, “only the most 

confident, well-resourced and experienced individuals and groups are likely to get involved”. Inclui: 
 “ • support for personal development: to increase people’s confidence, assertiveness and expectations  

  • support to develop skills: to participate fully and effectively and on their own terms  

  • practical support: including information, advocacy, transport, payment and expenses  

  • support for equal opportunities: to ensure equal access, regardless of age, ‘race’, gender, sexuality, 

disability and communication differences 

  • support to get together and work in groups.”   (Carter, Beresford, 1999, p. 13-14) 50.  

O efectivo envolvimento dos idosos, enquanto “pacientes”, utentes dos serviços, ou mais genericamente 

como cidadãos, nas tomadas de decisão que os afectam, deve pois ser encarado como um processo, de 

longa duração, em que à criação, por parte das instituições, de mecanismos participativos se terá que 

acrescentar atenção específica à eliminação de barreiras e o assegurar de apoios e incentivos à 

implicação mesmo daqueles com maior risco de exclusão (Caixas 50, 51). 

Em Portugal, o forte défice de participação activa dos idosos que os dados indiciam, reforça o imperativo 
de investir num processo que se antecipa lento e necessariamente adaptado às realidades locais. O 
Relatório da Audit Commission/UK sobre este tema explora uma sucessão de passos a adoptar: 
“• making contact; • building capacity; • using a range of methods and approaches; • ensuring 

sustainability; • reaching older people whose voices are seldom heard.”  (Audit Commission, 2004g) 

Um diagnóstico/estudo prévio pode ajudar a clarificar aspectos como: qual(ais) o(s) método(s) 
preferido(s) pelas pessoas para dar feedback face aos serviços (nalguns contextos tem-se verificado, 
por exemplo, que os idosos preferem entrevistas pessoais, em vez de questionários ou sessões de 
grupo); quais os obstáculos que enfrentam; que competências desenvolver; etc..     51 .  

A participação cívica numa lógica de auto-organização colectiva justifica especial atenção – e apoio – já que, para 

além de constituir instrumento essencial de influência política (Caixa 75 , ponto 7.2.2.), terá também potenciais 

benefícios adicionais mais directos para a saúde e bem-estar, associadas às interacções interpessoais que 

proporciona ao indivíduo e aos ganhos em coesão/ capital social que resultam para a comunidade. 
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Entre os idosos portugueses não são só as formas mais explícitas de participação política/cívica, individual 

e em grupo, que estarão em défice: mesmo modos de participação como o associativismo, de âmbito 

diverso, ou o voluntariado, têm escassa expressão. Atendendo ao maior potencial provável de mobilização 

destas e outras vias mais informais de participação comunitária, elas poderão constituir uma primeira meta 

da intervenção que facilite a evolução para outros modos de acção colectiva e auto-organização.  

Um dos objectivos estratégicos da política galesa para as pessoas idosas é: “Encourage volunteering 

programmes involving the over 50s in order to extend the active contribution of older people in society”. 
Existe um Strategic Action Plan for the Voluntary Sector incluindo “a campaign aimed at dramatically 

increasing the numbers of volunteers in Wales, and enhancing the quality and impact of volunteering 

experiences.”  (The Strategy for Older People in Wales: 2008-2013. - WAG, 2008) 52.  

Como pano de fundo crucial para as questões da participação e empowerment saliente-se finalmente: 

● transparência, accountability/responsabilização institucional e demais padrões de boa governança; 

● quadro legislativo assegurando os direitos e não discriminação das pessoas idosas; 

● quadro social e cultural mais favorável, quer em termos de imagem das pessoas idosas, quer da 

participação cívica e acção colectiva (áreas transversalmente deficitárias na sociedade portuguesa). 

 

9. Cuidados promotores da saúde 24 

Sugerem-se, sem os aprofundar, três quadros de referência gerais – de resto, em boa parte convergentes 

– a valorizar no âmbito da (re)orientação dos serviços de saúde: 

● Uma perspectiva de promoção da saúde nos cuidados – implicando entre outros aspectos, a 

centralidade do empowerment e da equidade e um entendimento abrangente e positivo da saúde dos 

indivíduos e das comunidades e dos factores (riscos e recursos, individuais e ambientais) que a 

determinam (Caixas 53 e 54).  

Na Suécia, por exemplo, foi publicado um documento de apoio à adopção pelos serviços de saúde de 
uma abordagem mais promotora da saúde (como se viu – Caixa 8 - uma das onze áreas visadas pela 
Política de Saúde Pública sueca). Aí se identificam e abordam “three main tasks for the health service 

in its role as public health promoter: 

• Support positive trends in individuals and groups 

• Support equitable health development in the population 

• Using health orientation as a strategy for providing more effective health service” (p. 8).  
(Towards a more health promoting health service - Summary of … and examples of application. - SFI, 2006) 53.  

 

“Inadequate access to essential health services is one of several determinants of social inequities in 

health. It may not be the major determinant, but it is an important one for the health sector to tackle 

directly – to put its own house in order. Furthermore, the burden of payment for health services is a 

growing cause of poverty, particularly for socially vulnerable groups, and is one for which the health 

sector has special responsibility (and opportunity) to address effectively” (p. 7);  
“equity in health care – can be seen as being multifaceted and incorporating ideas about fair 

arrangements that allow equal geographic, economic and cultural access to available services for all in 

equal need of care” (p. 11)”  (Whitehead, Dahlgren, 2006)  

“Healthcare systems offer benefits that go beyond treating illness – especially where they are integrated 

with other services (…). They can protect against sickness, generating a sense of life security, and can 

promote health equity through attention to the needs of socially disadvantaged and marginalized groups 

(HSKN, 2007). Health-care systems contribute most to improving health and health equity where the 

institutions and services are organized around the principle of universal coverage (extending the same 

scope of quality services to the whole population, according to needs and preferences, regardless of 

ability to pay), and where the system as a whole is organized around Primary Health Care (including 

both the PHC model of locally organized action across the social determinants of health, and the 

primary level of entry to care with upward referral)” (p. 95).  (CSDH, 2008) 54.  

                                                      
24 Ainda que tenha ficado fora do âmbito central do presente trabalho a análise da situação nacional nesta vertente, 
não se justificando pois detalhar aqui pistas de actuação, a (re)orientação dos serviços de saúde requer mesmo assim 
uma referência, como peça central de uma política de promoção de saúde dos idosos em Portugal. 
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● Uma perspectiva age-friendly/”amiga do idoso” – envolvendo nomeadamente atenção às barreiras à 

acessibilidade, aos riscos de discriminação etária/ageism e às questões de saúde mais frequentes nesta 

população (Caixas 55 e 56).  

 

Apoiando-se na Perth Framework for Age-friendly Primary Health Care, a OMS desenvolveu um 
projecto sobre cuidados de saúde primários “amigos dos idosos”/“age-friendly” Primary Health Care 
(PHC), que salienta uma série de princípios para os Centos de CSP, centrados em 3 áreas de acção: 
● “improving the attitudes, education and training of health care providers so that they can assess and 

treat conditions that afflict older persons and empower them to remain healthy 

● adapting PHC management systems to the needs of older persons 

● making physical access easier for older persons who may have mobility, vision or hearing 

impairments”. (p. iii) 
De entre as várias recomendações contempladas pode-se destacar, por exemplo: 
- “All PHC centre staff should receive basic training in age, gender, and culturally sensitive practices 

that address knowledge, attitude and skills.” (p. 11)  
- “All clinical staff in the PHC centre should receive basic training in core competencies of elder care.” (p. 11)  
- “PHC centres should put into place mechanisms that facilitate and coordinate access to social and 

domiciliary care services.” (p. 14)  
- “All relevant stakeholders, including older persons, should be part of participatory decision-making 

mechanisms regarding the organisation of the community-based care services.” (p. 14)  
- “The common principles of Universal Design should be applied to the physical environment of the PHC 

facility whenever practical, affordable and possible.” (p. 16)  
- “Safe and affordable transport to the PHC centre should be available for all, including older persons, 

whenever possible, by using a variety of community-based resources, including volunteers.” (p. 16) 
    (Kalache et al., 2004) 55.  

 

No Reino Unido, foi estabelecido o National Service Framework - for Older People, um referencial 
para 10 anos visando modernizar e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo NHS (Serviço 
Nacional de Saúde) e serviços sociais, respondendo melhor às necessidades das pessoas idosas. São 
oito as áreas focadas: 
● Standard one: rooting out age discrimination  ● Standard five: stroke 

● Standard two: person-centred care  ● Standard six: falls 

● Standard three: intermediate care ● Standard seven: mental health in older people 

● Standard four: general hospital care  ● Standard eight: promotion of health and active 

      life in older age 

   (UK-DH, 2001; no site http://www.dh.gov.uk é incluída informação de progresso actualizada) 
 
Em Portugal, o diagnóstico efectuado no âmbito do presente trabalho também sugere como questões 
específicas de saúde da população idosa a merecer atenção, pela sua prevalência, a saúde mental 
(numa acepção mais ampla do que a de morbilidade psiquiátrica) e as doenças cerebrovasculares (e 
hipertensão). Outras causas de morte como a diabetes, ou, por exemplo, a pneumonia e tuberculose, 
ou ainda as causas externas, nos homens, poderão justificar igualmente destaque. Por outro lado, 
atendendo às implicações para a funcionalidade e/ou qualidade de vida assinale-se a dor crónica, as 
doenças reumáticas, a osteoporose, os acidentes/quedas e a incontinência. Algumas destas situações 
encontram-se mal caracterizadas nos idosos, requerendo investigação adicional – como é também o 
caso da mortalidade associada ao frio /inverno, e de uma temática tão central como a capacidade 
funcional (física e cognitiva) e limitações de actividade específicas.   56.  
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Outras questões abordadas na literatura internacional como merecedoras de atenção nos cuidados à 
população idosa são a prescrição inadequada de medicamentos e a iatrogénese; medidas preventivas 
e correctivas face às perdas de audição e visão; a saúde oral (claramente negligenciada em Portugal); 
ou ainda a preparação dos profissionais para a detecção de situações de abuso.  

Por outro lado, com vista à redução da incapacidade nesta população, serão de mencionar as 
seguintes recomendações: 
● “Evidence supports the use of comprehensive geriatric assessment and management of sick elderly 

people. Increasing older people’s access to such services through additional training of all health 

professionals in both primary and secondary care in assessing and managing older people is needed. 

● Evidence suggests that screening for frailty, or incipient frailty, [in the community] can successfully 

identify people who will benefit from comprehensive geriatric services. These services now need to be put 

in place.” (p. 35) (Disability in old age: Final Report - Burden of Disease in Old Age network project/BURDIS, 2004) 

De âmbito mais vasto mas com claras implicações na saúde, é a importância de consideração 
específica dos mais velhos na preparação e acção face a situações de emergência/calamidade (v.g., 
www.who.int/ageing/emergencies/).  57.  

 

● Sendo frequentes entre os mais velhos as (multi)patologias crónicas, para as quais o tradicional serviço 

de saúde se encontra mal preparado, torna-se particularmente relevante para este grupo a reorganização 

dos cuidados em função da gestão (e prevenção) das situações crónicas – envolvendo nomeadamente 

a articulação de serviços de saúde, sociais e outros (habitação, tecnologias de apoio, etc.), de modo a 

prestar um continuum de cuidados, coordenados, flexíveis e centrados no indivíduo, adequando-se às 

suas (múltiplas) necessidades e recursos, em evolução, e valorizando a permanência no seu contexto 

habitual de vida. 

● “Unidimensional solutions to complex problems don’t work: 

- Access to medications is not enough to control the burden of chronic conditions. Health status and 

quality of life are not improved by medication alone. 

- Chronic conditions require an evolution of health care from an acute “find it and fix it” model towards a 

coordinated, comprehensive system of care.” (Innovative Care for Chronic Conditions: Meeting report – WHO, 2001)  

 

● “WHO’s Non-communicable Diseases and Mental Health cluster has created a new framework for 

assisting countries to reorganize their health care for more effective and efficient prevention and 

management of chronic conditions. The Innovative Care for Chronic Conditions Framework/ICCC is 

centred on the idea that optimal outcomes occur when a health care triad is formed. This triad is a 

partnership among patients and families, health care teams, and community supporters that functions at 

its best when each member is informed, motivated, and prepared to manage their health, and 

communicates and collaborates with the other members of the triad. The triad is influenced and 

supported by the larger health care organization, the broader community, and the policy environment.”  
(WHO - Fact sheet N° 172; Revised October 2002, em http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs172/en/index.html)  58.  

 

Um dos “corolários” destas orientações é a centralidade da pessoa idosa (como parte de uma família/ 

comunidade e de um contexto social, económico, cultural, físico – e histórico – de vida), enquanto 

interveniente central no processo de tratamento e de reabilitação, como no de prevenção e promoção da 

saúde. O que fundamentará uma última linha de actuação: 
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10. Poder cuidar de si 

Para que as pessoas idosas possam ter a efectiva possibilidade de adoptar decisões e comportamentos 

que melhor servem a sua saúde, importa acautelar um conjunto de condições – desde competências 

pessoais, a recursos e obstáculos ambientais. Muitos destes foram já focados noutros pontos: recursos 

financeiros, literacia de saúde, enquadramento doméstico/comunitário adequado, relação ”empoderada” 

com os profissionais de saúde (e outros), no âmbito de um sistema integrado de cuidados, são pré-

requisitos essenciais.  

 

A complexidade e interligação 

dos factores em jogo 

aconselha, porém, uma 

análise e uma intervenção 

multidimensional face aos 

comportamentos específicos a 

promover, centrada nas 

circunstâncias específicas do indivíduo em causa e nas da comunidade em que se insere – havendo com 

frequência condicionantes que requerem também uma abordagem à escala nacional (e internacional). 
 

Algumas grandes categorias de factores tendem a ser comuns a vários tipos de comportamentos /práticas 

de saúde: 

- informação/ literacia de 

saúde; 

- acesso financeiro (crucial em 

Portugal, dada a grande 

proporção de idosos com 

muito baixos rendimentos); 

- condições de saúde e 

funcionalidade física e 

mental; 

- acesso físico (e.g., 

proximidade geográfica dos serviços, estruturas, etc.; barreiras à acessibilidade; adequação dos meios de 

transporte; percepção de falta de segurança); 

- sistema de suporte adequado; 

- quadro sociocultural favorável. 

 

Alguns exemplos mais específicos a considerar, em três áreas importantes para a saúde dos idosos: 

● para as práticas de saúde - as mais directamente ligadas aos cuidados de saúde, e.g., a adesão ao 

regime de medicação prescrito ou o recurso adequado aos serviços (incluindo vacinação, rastreio e 

vigilância de saúde) -, serão, entre outros, relevantes aspectos como: 

- informação, adequada e compreensível (mesmo para baixos níveis de literacia), incluindo a 

possibilidade de diálogo sobre riscos e benefícios e decisão partilhada sobre o curso de acção a adoptar; 

- o custo dos medicamentos e o seu provável peso excessivo no orçamento familiar dos agregados 

idosos, o acesso à saúde oral, ou o acesso a ajudas técnicas/tecnologias de apoio, são exemplos de 

áreas em que os obstáculos de ordem financeira são potencialmente problemáticos no caso português. 

““Lifestyle” is an adaptation to one's social environment. Unless lifestyle 

is constructed (as a category of intervention) in concert with the way that 

lifestyle is experienced by target group(s), interventions are unlikely to 

succeed.” (p. 42) 
“Fostering healthy lifestyles is about modifying the content of and 

relationship between lifestyles, life skills, and life circumstances.” (p. 42)  
(Healthy Lifestyle: Strengthening the Effectiveness of Lifestyle Approaches to Improve 

Health. Health Canada - Lyons, Langille, 2000) 59.  

Algumas advertências… 
“● Knowledge alone does not usually lead to behaviour change. 

 ● Many short term strategies used to improve health have limited impact on 

their own. 

 ● Social marketing on its own may increase/steepen the gradient between 

people with high and low socio-economic levels. Campaigns to influence 

lifestyle are more successful in changing behaviour among people with 

higher education and incomes, who have the most control over their lives, 

and the most options available to them.” (Lyons, Langille, 2000) 60.  
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A revisão de literatura da WHO-HEN sobre prevenção da incapacidade conclui: “The ability of older 

people themselves to better cope with disability risk factors and to manage chronic illness could be 

increased and improved through educational and counselling programmes” (Heikkinen, 2003). 

Para facilitar a auto-gestão das doenças crónicas pelos pacientes/famílias a ICCC avança vários 
exemplos de acções, incluindo (p. 80): 
- “Desenvolver workshops educacionais e de capacitação para pacientes e familiares”  
- “Usar material educativo impresso para complementar as orientações” 
- “Proporcionar aos pacientes e às famílias acesso à informação e apoio ao autogerenciamento fora do 
estabelecimento de saúde, utilizando telefone ou Internet” 
- “Usar recurso computadorizado de auto-avaliação do paciente para a preparação de materiais 
individualizados” (Cuidados Inovadores para Condições Crônicas – WHO, 2002c/OMS, 2003) 61. 

 

 

● para a questão da alimentação (Caixa 62), haverá que ter em conta, por exemplo: 

- acesso a alimentos adequados: a existência de comércio local acessível e/ou necessidade de apoio 

para a realização das compras; o custo dos alimentos, e em particular o custo e disponibilidade de 

alimentos saudáveis (e.g., legumes, frutas, peixe); 

- eventuais dificuldades - ou desmotivação (e.g. de quem passou a viver só) - na confecção das refeições; 

- informação/educação detalhada, atenta e adaptada às preferências e práticas culturais locais. 

 

O relatório da IUHPE sobre eficácia de promoção da saúde com idosos conclui que há alguma 
evidência, ainda que limitada, de que a intervenção pode produzir alterações nos comportamentos 
alimentares dos idosos, sendo os resultados mais prometedores os de acções ‘multifactoriais’ 
recorrendo a estratégias de estabelecimento de objectivos e feedback individual. Nota ainda que as 
intervenções com uma componente social (como cafés comunitários) têm benefícios adicionais em 
termos de oportunidades de reforço das redes sociais.  
Por outro lado, salienta que é necessária especial atenção ao melhorar de oportunidades e remover 
das várias barreiras que dificultam uma alimentação saudável nesta fase da vida. Tal implica 
nomeadamente a conveniência de acção governamental junto da indústria alimentar no sentido, por 
exemplo, de melhorar a rotulagem, reduzir o sal, disponibilizar mais alimentos “low-fat” e embalagens 
menores; orientar a Política Agrícola Comum para o consumidor, monitorizando o impacte na aquisição 
de alimentos pelos idosos; facilitar o acesso às lojas e o transporte de compras (envolvendo 
comerciantes, transportadoras e ONGs); avaliar o conteúdo nutricional e a aceitabilidade para os 
utentes das refeições fornecidas por instituições.  

(IUHPE, The Evidence of Health Promotion Effectiveness. Vol. 2 - Fletcher et al., 1999) 62.  

 

 

● para a actividade física serão de considerar nomeadamente: 

- prováveis barreiras económicas e culturais à prática desportiva; 

- condições locais (ao 

nível do bairro e 

localidade) que favoreçam 

andar a pé – e.g. estado 

dos pisos e outras 

condições de circulação 

de peões, segurança, 

espaços verdes, bancos, 

iluminação, sistema de 

transportes, etc. (ver ponto 3); 

- oferta de actividades que se adeqúem a diversas apetências e capacidades – incluindo programas de 

exercício em casa e adaptados para as pessoas com maior fragilidade.  

 

As actividades quotidianas e, em particular andar a pé, podem dar 
importante contributo para os níveis de actividade física diária aconselhável 
entre os idosos. 
“Walking and cycling as part of daily activities should become a major pillar 

of the strategy to increase levels of physical activity as part of reducing the 

risk of coronary heart diseases, diabetes, hypertension, obesity and some 

forms of cancer. Increasing non-motorized transport will also reduce air and 

noise pollution and improve the quality of urban life” (p. 4). (A physically active 
 life through everyday transport... WHO-Europe - Racioppi et al., 2002) 63.  
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Tem sido advogada uma abordagem ecológica na promoção da actividade física nos idosos, que dê 
conta da interacção, ao longo do tempo/curso de vida, das várias ordens de factores (biológicos, 
comportamentais, sociais, ambientais) que os estudos sugerem ser influentes nestes comportamentos 
(Satariano, McAuley, 2003). De resto, de acordo com estes autores, a evidência indica que os 
programas centrados no indivíduo – até à data predominantes – têm, por si só, frequentemente pouco 
sucesso na manutenção da actividade física25.  
Embora seja necessária investigação adicional sobre a forma mais eficaz de combinar a atenção aos 
determinantes contextuais (nomeadamente zona de residência) e individuais, vão já existindo vários 
exemplos de intervenções nesse sentido.   64.(continua) 

● “Building Healthy Communities for Active Aging” - Nos EUA está a ser desenvolvido um 
Programa Nacional de Reconhecimento de comunidades que adiram a dois princípios, combinados: 
� Smart Growth: “development patterns that create attractive, distinctive, walkable communities that 

give people of varying age, wealth, and physical ability a range of safe, affordable, convenient choices 

in where they live and how they get around. Growing smart also ensures that existing resources are 

used efficiently and that lands and buildings that shape communities are preserved”. 

� Active Aging: “takes place when older adults regularly participate in a variety of structured and 

unstructured physical activities. Communities can promote Active Aging by implementing a diverse 

array of accessible physical-activity programs, and helping to make more accessible self-directed 

physical-activity opportunities for those 60-plus. All of these opportunities should emphasize activities 

that increase endurance, strength, flexibility, and balance, while adhering to the principles of injury 

prevention. Self-directed activities include walking, biking, fitness trails and similar activities that are 

appropriate for participants at various levels of fitness and functional ability”. 
  (www.epa.gov/aging/resources/factsheets/build_healthy-factsheet.htm, actualizado em 17/02/2009) 

● Também o Relatório da IUHPE avança sugestões quanto a diversos tipos de características a 
contemplar na intervenção: formação dos profissionais de saúde para aumentar a sua efectividade na 
educação das pessoas idosas e minorar acidentes; inclusão de uma componente social nos programas 
(já que o envolvimento de uma rede de suporte não só reforça a participação nas actividades, como 
tenderá a trazer outro tipo de benefícios); políticas com incidência nas comunidades locais, reforçando 
aspectos como o envolvimento de grupos locais na disponibilização de infra-estruturas, a segurança 
para os peões e educação do público quanto a expectativas sobre níveis de actividade adequados 
nesta fase da vida; políticas de planeamento urbano e de transportes. O relatório conclui que 
programas de exercício físico para os idosos, sobretudo se de baixo custo e grande abrangência, serão 
um bom investimento, havendo dados favoráveis em termos de custo-eficácia, face aos importantes 
ganhos de saúde potenciais. 
  (IUHPE, The Evidence of Health Promotion Effectiveness. Vol. 2 - Fletcher et al., 1999) 64.  

 

 

                                                      
25 Em todo o caso, e dentro deste tipo de programas, será de notar que, em geral, se verificará superioridade das 
estratégias cognitivas-comportamentais sobre abordagens meramente educativas ou de transmissão de instruções 
(Satariano, McAuley, 2003). Outra revisão de literatura indica que “telephone-based strategies for encouraging 
ongoing physical activity participation, either alone or in combination with group-based formats, have received the 
largest amount of empirical support” (Heikkinen, 2003, p. 11). 
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7.2.2. QUANTO AO DISPOSITIVO DE INTERVENÇÃO 

“the way policies and programs are implemented may be at least as important as their content”  
(Lundberg et al., 2008, p. 190) 

A componente empírica do trabalho concentrou-se sobretudo na situação de saúde dos portugueses mais 

velhos, pelo que, no essencial, o seu contributo se cinge aos potenciais objectivos (e valores) estruturantes 

de uma política de PromS 65+ em Portugal. No entanto, o referencial PromS traçado (cf. Cap. 1) destaca a 

importância de se contemplar também explicitamente aquilo a que se chamou Dispositivo de intervenção – 

remetendo para a infra-estrutura e procedimentos que irão suportar a actuação. Alguns dos aspectos 

valorizados têm especial relação com os temas fortes da presente proposta, pelo que justificarão aqui 

breve menção (seguindo a organização por tópicos adoptada no Cap. 1, ainda que as várias questões 

estejam estreitamente interligadas). 

a. Mecanismos de articulação/integração 

● Nível Global – Nacional – Regional – Local 

Todos estes níveis são relevantes na formulação e implementação de políticas de PromS65+, sendo 

essencial – embora não simples… (Caixa 65) - a adequada articulação e distribuição de 

responsabilidades. Tal questão é particularmente importante para muitas das áreas de actuação 

privilegiadas na presente proposta que, envolvendo acção local (e possivelmente, privilegiando até 

abordagens de base comunitária/ territorial), requerem simultânea intervenção face a dinâmicas/factores 

no plano nacional/internacional (e.g., desigualdades de rendimento).  

“While ideally public health should be a responsibility for all levels of government, there is generally 

some degree of imbalance between central and local authorities. It is crucial, however, that there be 

four levels of public health authority: international, national, regional and local”  
(Making decisions on public health: a review of eight countries. Allin et al., 2004, p. 17) 

“local responsibility is appropriate for many areas (…) but many distal determinants are of national or 

even international character, e.g. taxation, employment and labour market policy, pension systems, 

research funding, national statistics, surveillance and compilation of scientific knowledge”  

(Health for all? A critical analysis of public health policies in eight European countries. Chap. 5 - Hogstedt, Moberg, 2008, p. 354) 

“There is a risk that, while responsibilities for health are increasingly delegated to the local level, policies 

that shape the social determinants of health and define the framework in which regulatory action can 

take place are set at European or global levels.”  (Health in All Policies, Chap. 2 - Koivusalo, 2006, p. 31) 65.  

 

● Intersectorialidade e parcerias 

Se, por definição, a actuação PromS envolve múltiplos actores, de vários sectores e tipos de 

organizações, a importância de prover mecanismos de cooperação intersectorial dentro da administração 

pública, mas também envolvendo parceiros fora dela, é reforçada nesta proposta de PromS65+ que 

enfatiza determinantes sociais claramente exteriores ao sector da saúde (e.g. rendimento, habitação, 

planeamento urbano, transportes, educação, etc.).          .   

“With the ultimate aim of increasing informed policy-making and policy coherence, health considerations 

should be incorporated in all policy development and implementation processes at the various levels of 

policy-making. Since the early 1980s World Health Organization has advocated intersectoral action for 

health as an important strategy for achieving improved health (…)“Intersectoral action” has been used 

to refer to both various sectoral ministries as well as, more recently, to sectors in terms of public and 

private organizations, and other NGOs”  (Health in All Policies, Chap. 14 - Ollila et al., 2006, pp. 273-274) 66.  

Implementar uma política deste tipo implica que, assumindo o sector da saúde responsabilidade central no 

processo (senão como líder, pelo menos como catalisador), haja uma acção concertada com outros 

sectores e actores. Mas, mais genericamente, será fundamental colocar as questões-chave que ela evoca 

– saúde, equidade e envelhecimento – na agenda política de todas as áreas governativas e, 

prioritariamente, das mais directamente envolvidas nos determinantes destacados. Ou seja, propõe-se que 
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será crucial adoptar uma óptica de 

“Health in All Policies”/ Saúde em 

Todas as Políticas e, simultaneamente, 

de Equidade em Todas as Políticas 

(Caixas 67, 69).  

A centralidade e premência que 

as questões ligadas às pessoas 

idosas e ao envelhecimento 

assumem na sociedade actual e as 

diversas fragilidades que afectam 

as presentes gerações de idosos 

em Portugal, argumentam ainda a 

favor não só do interesse de 

desenvolver uma política integrada 

sobre esta temática, mas também a inclusão de uma óptica relativa ao envelhecimento /grupo idosos nas 

várias políticas sectoriais (Caixas 67 e 68).  

 

Para tal será necessário criar mecanismos específicos, formais e informais, aos vários níveis de governação 

(Caixas 69 a 71) – incluindo, por exemplo, a generalização de Health Impact Assessment (já prevista em 

Portugal no PNS 2001-2010), contemplando também a avaliação do impacte na equidade e nos mais velhos 

(Caixa 69).  

“Health in All Policies (HiAP) is a horizontal, policy-related strategy with a high potential for 

contributing to improved population health. It is complementary to the more commonly known 

approaches of public health and health care services. The HiAP approach is to take into account the 

health impacts of other policies when planning policies, deciding between various policy options and 

implementing policies in other sectors.” (pp. 270-271) 
“Mechanisms and instruments for Health in All Policies: Public and political support is essential for 

health implications to be taken into serious consideration in policy-making. (…) 

A good information base on health and health determinants, and proper analyses of the data, are 

prerequisites (…) 

Legal mandates for the assessment of health implications of policies, as well as legal responsibilities to 

follow up and report population health trends and policies affecting them, are important instruments in 

institutionalizing health in other policies.(…) 

Understanding health implications in national-level policy-making and political support for the proper 

consideration of those implications can be enhanced by, for example, parliamentary public health and 

public health policy reporting. Similar reporting has been carried out at local level. 

Partnership and alliance building is essential for integrating HiAP. Many countries have chosen to use 

permanent intersectoral committees to prepare, implement and follow up HiAP.(…) More contemporary 

intersectoral bodies have also been formed on specific problems, issues or policy proposals. (…) 

As a result of the increasingly multidimensional nature of policy-making there is, in general, an 

increasing need for consultation so as to increase policy coherence both between the various sectors 

and the various levels of policymaking. (…) 

Health impact assessment (HIA) has been used as an instrument for not only assessing health 

implications but also for helping in the process of making health implications visible and taken into 

serious consideration in the policy-making processes (…)” (pp. 274-276) 
    (Health in All Policies, Chap.14 – Ollila et al., 2006) 

“What is HIA? Health Impact Assessment: 

  • Assesses plans, project, program or policies before they are implemented. 

  • Predicts the health impacts of these proposals (…) 

  • Recommends mitigation measures” (p. 5)  
“Equity is a core concern of HIA. HIA therefore focuses on the potential for a proposal to lead to unequal 

health impacts on particular groups within a population” (p.7)  
   (Health Impact Assessment: A Practical Guide. Harris et al., 2007)  69.  

“All policies should include evaluation of the potential health 

impacts, including the impact on older people’s health, as a 

framework for action on older people’s health.”  
(Proven Strategies to Improve Older People’s Health - Guidelines for Policy-makers in  

 the European Union. A Eurolink Age report - Walters, Drury, 1999, p. 11) 67.  

A implementação da política do País de Gales relativa às pessoas 
idosas exemplifica a inclusão desta temática em todas as áreas e 
níveis a governação: “In the second phase of the Strategy for Older 
People, the emphasis is on ‘mainstreaming’ the concerns of older 

people, so that they are integrated into all policy areas. This means 

that they should be taken into account by all departments and in 

each of the core Strategies developed at the local level.”  
 (The Strategy for Older People in Wales: 2008-2013. - WAG, 2008, p. 46) 68.  
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A adequação dos 

múltiplos mecanismos 

possíveis depende das 

circunstâncias em 

causa - como ilustra o 

trabalho de análise de 

18 casos de acção 

intersectorial para 

equidade empreendido 

no âmbito da CSDH 

(Caixa 70). 

 

 

 

 

 
 

No Reino Unido foi criada um figura específica visando apoiar a implementação do referencial para 
idosos do NHS (Serviço Nacional de Saúde) e serviços sociais: “The Older People’s National Service 
Framework (NSF) introduced the idea of older people’s champions – individuals who would play a key 

role in promoting the interests of older people, particularly in health and social care. The current position 

on older people’s champions has since been summarised as follows: 

‘In general champions are people with a desire to improve older people’s services and are willing to 

work together and use their influence to stand up for the interests of older people. They have a role in 

ensuring older people have access to information about local services and plans for older people. All 

champions will be committed to rooting out age discrimination in access to treatment and services and 

helping to implement the NSF and related services for older people’ ”. 
  (A toolkit for older people’s champions. Department of Health - OPDD, 2004, p. 1) 

No País de Gales esta figura existe também a nível das autarquias, visando “full representation of the 

concerns of older people and action across all relevant local authority departments”  
   (The Strategy for Older People in Wales: 2008-2013. - WAG, 2008, p. 47) 71.  

 

 

● Participação  

Esta temática, já valorizada, de forma mais abrangente, como área prioritária de actuação (8. Voz e 

Decisão), deverá naturalmente ter reflexo na infra-estrutura de PromS65+, em que as pessoas idosas/ 

seus representantes (e a população em geral) deverão progressivamente assumir maior papel como 

stakeholders/interlocutores 

activos em todas as fases e níveis 

dos processos de decisão.  

 

Actualmente os mecanismos de 

participação dos cidadãos/utentes 

nas instituições/iniciativas do sector 

da saúde são reconhecidamente 

insuficientes – e tudo indica que 

será necessária uma atenção 

especial para concretizar maior 

envolvimento dos portugueses 

mais velhos nas decisões em domínios que vão dos cuidados/ tratamento individuais à definição, 

implementação e avaliação de políticas, medidas e serviços de saúde/sociais, entre outros. Alguns destes 

processos participativos serão a título individual, outros envolverão grupos/ organizações da sociedade civil. 

A OMS e a Public Health Agency of Canada/PHAC conduziram um conjunto de 
estudos de caso, em diversos países, que “outline diverse experiences of action 

across sectors with positive impacts for health and health equity. (…) The 

plethora of approaches reflects the different contexts in which initiatives arose, 

the specific priorities that they addressed and the resources that were made 

available to them” (p. ii). Temas chave identificados na análise foram: 
♦ The goals of intersectoral action vary.  

♦ Intersectoral action looks different at different levels of decision-making.  

♦ Building a strong case for intersectoral action is vital. 

♦ Building trust is key to developing and maintaining intersectoral action. 

♦ Models and structures to organize intersectoral action take a variety of forms. 

♦ Monitoring the processes and outcomes of intersectoral work is challenging. 

♦ The role of the health sector needs to be flexible.   (p. ii-iv)   
“It is clear that there is not a ‘one size fits all’ model, and models change over 

time, as the health issues they are trying to address evolve and the 

intersectoral partnerships ebb and flow” (p. 22)  (Health Equity Through Intersectoral  

  Action: An Analysis of 18 Country Case Studies. - Barr et al., 2008) 70.  

A estratégia galesa para as pessoas idosas inclui várias medidas 
para maior envolvimento dos mais velhos. Relata-se a experiência 
os primeiros 5 anos: “Some local authorities have won Excellence 

Wales awards for their work in implementing the Strategy and 

establishing both 50+ forums and two way processes of 
communication between the Council and older people. In many 

instances, representatives of 50+ forums sit on key decision making 

and scrutiny committees. Of course, this is not the only way in which 

older people can make their voice heard, but it does establish formal 

structures. Other avenues of influence can also be used creatively.” 
(The Strategy for Older People in Wales: 2008-2013. - WAG, 2008, p. 8) 72.  
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O Departamento de Saúde do Canadá disponibiliza um instrumento de apoio/toolkit onde se detalham 
múltiplas técnicas (e estudos de caso) de participação do público em políticas e serviços, as quais se 
poderão agrupar em cinco grandes tipos e níveis26, assim esquematizados: 

 
(adaptado de Policy Toolkit for Public Involvement in Decision Making - Health Canada, 2000  

em www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/pubs/_public-consult/2000decision/index-eng.php) 73.  

Em ambos os casos os procedimentos/mecanismos existentes deverão adequar-se aos grupos em causa, 

sendo simultaneamente necessário motivar, desenvolver capacidades, remover barreiras e prever eventuais 

apoios específicos à participação. Evoluir neste domínio envolverá possivelmente processos longos e 

experimentação para encontrar formas adequadas ao contexto sociocultural nacional (ver área prioritária 8).  

É, porém, um percurso essencial não só para o empowerment deste grupo da população, como para a 

adequação das acções e, tudo indica, para a própria viabilidade sustentada de políticas públicas 

saudáveis que valorizem os determinantes sociais da saúde e da equidade. Contrabalançar o desequilíbrio 

que se adivinha na actual infra-estrutura de saúde nacional – reflectindo-se nomeadamente em 

concepções e práticas de cariz predominantemente biomédico – exigirá o reforço da sociedade civil e do 

seu papel no processo de decisão política, condição associada também ao apoio (e pressão…) pública 

necessários à mudança (Caixas 74 e 75 – e secção seguinte). 

Na discussão promovida pela WHO-Europa sobre a promoção da saúde da população através de 
políticas públicas, salienta-se, entre os métodos preconizados: “Changing public policies requires a policy 
for change: While investing for health involves substantial technical skill and professional management, 

the public will and expressed priorities should influence the flow and order of what health investments to 

make and in which policy sectors. Active and informed public participation throughout the investment 

process is essential. To achieve and to sustain this level of involvement will require a plan; this should include:  

  • full public disclosure of the health impact of social factors and forces on the public health;  

  • a strategy to mobilize public participation that could include the use of gatekeepers, people who are 

opinion leaders;  

  • a process for locating social entrepreneurs and networking with them;  

  • enlisting the support of relevant NGOs and providing them with necessary data on the issue; and  

  • broadening the motivational base by invoking the concept of the health as a human right.  

In support of the above, studies should be undertaken to understand the reasons why segments of the 

population are less likely to participate than others. What are the social inhibitors that cause people not 

to organize in support of a health investment objective?”  
(Investment for health: a discussion of the role of economic and social determinants - Levin, Ziglio, 2002, p. 90) 74.  

                                                      
26 Ver também Caixa 50, quanto aos vários métodos e diferentes graus de participação/controle dos cidadãos que implicam. 
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Efeito de Quebra-Nozes é a imagem utilizada para salientar a importância de conjugar o 
empenhamento político “top-down” com a acção e pressão “bottom-up” exercida pela sociedade civil, 
alimentando um clima favorável à adopção de políticas visando, nomeadamente, os determinantes 
sociais da saúde e uma maior equidade (Baum, 2007). 
Por sua vez, salienta a CSDH-WHO, o desenvolvimento de formas de auto-organização (desde grupos 
de bairro a movimentos de âmbito global) requer apoios e incentivos de diversos tipos – por exemplo, 
providenciando: recursos; plataformas para maior visibilidade e networking; formação/capacity-building. 
É aliás recomendação da Comissão: “Empowerment for action on health equity through bottom-up, 

grassroots approaches requires support for civil society to develop, strengthen, and implement health 

equity oriented initiatives.”  (Rec. 14.4. – CSDH, 2008)  

Também a Carta de Banguecoque consigna o papel das comunidades e sociedade civil na promoção 
da saúde e a necessidade de as apoiar para tal: “Communities and civil society often lead in initiating, 

shaping and undertaking health promotion. They need to have rights, resources and opportunities so 

that that their contributions are amplified and sustained. Support for capacity building is particularly 

important in less developed communities.”  (Bangkok Charter, 2005) 75.  

 

 
b. Capacity building 

Para além do genérico desenvolvimento de competências e optimização de condições da infra-estrutura/ 

dispositivo de intervenção que é requisito essencial de qualquer iniciativa PromS, o diagnóstico efectuado 

e o tipo de política de PromS65+ levam a destacar: 

● a importância de criar um ambiente político favorável ao tipo de abordagem preconizada, requerendo um 

esforço de sensibilização e informação alargado a toda a sociedade (Caixa 76), como factor de 

viabilização da mudança política (para além de ser, como se discutiu – área prioritária 7 –, requisito de 

literacia em saúde da população); 

“Building public awareness of the social determinants of health (…) Mechanisms need to be found 

that raise the visibility of population health in all policy sectors: social, economic and environmental. (…) 

The public debate on a variety of social, economic and environmental actions must be broadened to 

include the health dimension. Clearly drawing the public’s attention to the health implications of diverse 

public policies will be a continuing process based on practical political actions taken. (…)” 
   (Investment for health - Levin, Ziglio, 2002, p. 78) 

 
Em Portugal parece justificar-se uma campanha a nível nacional neste plano, dirigida não só aos 
grupos etários mais velhos (ver ponto 7 em 7.2.1.b) como à população em geral e ainda a líderes de 
opinião, decisores políticos e profissionais de vários sectores. Acções de comunicação alargada (para 
as quais algumas estratégias “de mensagem” poderão ser particularmente úteis – v.g. Niederdeppe et al., 
2008), serão uma das vias a explorar para maior consciencialização dos vários actores sociais.  76.  

 

● a par da necessidade de investir na capacidade profissional específica requerida para a promoção da 

saúde e da equidade em todas as políticas (bem como de uma óptica de envelhecimento/idosos), vertentes 

até à data pouco contempladas no nosso país, dentro e fora do sistema de saúde (Caixa 77- Competências). 

“Ensuring capacities for Health in All Policies In addition to knowledge of the determinants of health, 

HiAP calls for conceptual, analytical, managerial and political skills. (…) establishing new partnerships 

calls for flexibility, negotiating skills and the ability to work with different disciplines and interest groups 

are particularly important. A number of countries have made striking progress in improving such public 

health competences, placing public health experts in critical positions, particularly at local level. Health 

impact assessment training courses are already operating across Europe. Policies to promote equity in 

health have also led to training courses for people working outside the health sector. (…)” 
   (Health in All Policies, Chap. 8 – Ritsatakis, Järvisalo, 2006, p. 150) 77.  
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c. Informação e conhecimento 

A gestão do conhecimento é outro aspecto a exigir globalmente atenção explícita, como suporte essencial 

a qualquer política de PromS, suscitando o diagnóstico e proposta de PromS65+ esboçados o destaque 

nomeadamente das seguintes vertentes: 

● sistema de monitorização em saúde que contemple de modo sistemático: 

� um conjunto abrangente de determinantes da saúde (incluindo factores não individuais e exteriores ao 

sistema de saúde), assim como inclusão de resultados positivos e que vão além das definições mais 

estritas de saúde (e.g., saúde mental, para além da doença mental; funcionalidade, por oposição a 

incapacidade, incluindo dimensões de actividade e participação; qualidade de vida). O trabalho 

empírico desenvolvido (Cap. 5) inventaria uma série de indicadores possíveis para esses fins, bem 

como algumas fontes de informação disponíveis, a nível nacional – e dados relevantes em falta… 
� a desagregação dos resultados e factores de saúde, por grupos socioeconómicos, bem como por outros 
factores sociais e geográfi-
cos relevantes, juntamente 
com medidas que permitam 
avaliar a magnitude, 
distribuição e evolução 
das desigualdades sociais 
em saúde (Caixa 78). O 
estudo desenvolvido (em 
especial Cap. 4) sugere 
um plano de análise de 
dados e vários índices 
úteis, ao mesmo tempo 
que salienta a conveniên-
cia de alargar este tipo de 
análise a outros resultados 
de saúde (e.g. causas de 
mortalidade; problemáticas 
específicas), determinantes 
e estratificadores sociais; 

� uma desagregação dos dados de saúde por idade, contemplando a população de 65+ anos 

(actualmente não discriminada ou mesmo excluída de vários indicadores) e, quando possível, 

distinguindo subgrupos etários dentro desta faixa; 

● mais produção de conhecimento/ investigação nacional sobre os temas acima mencionados (de, um 

modo geral, pouco 

abordados a nível 

nacional) e, em especial, 

sobre a sua articulação; 

investigação/ avaliação 

relativa à actuação face 

às questões equacionadas 

como prioritárias (Caixa 79); 

● consideração de uma base ampla de informação/evidência, quantitativa e qualitativa, multidisciplinar, 

e incluindo, para além de conhecimento científico/ técnico, também outras fontes de informação (e.g. 

resultado de consultas públicas), reflectindo o pluralismo e abrangência necessárias a uma adequada 

resposta aos vários tipos de questões;  

● divulgação – e discussão – alargada da informação, nomeadamente como apoio aos acima 

mencionados esforços de capacity building, alimentando a consciencialização sobre o conjunto dos 

determinantes da saúde, as desigualdades e as vias de acção, e promovendo maior envolvimento de novo 

leque de actores nas questões de saúde em geral e nas políticas públicas saudáveis em particular – com 

destaque para a sociedade civil/ pessoas idosas (Caixas 80 e 81). 

O 3º princípio de acção da Comissão da OMS sobre Determinantes 
Sociais da Saúde valoriza a Monitorização, Investigação e Formação, 
incluindo a Recomendação de que:  
“National governments establish a national health equity surveillance 
system, with routine collection of data on social determinants of health 

and health inequity.” (Rec. 16.2)  
A CSDH identifica parâmetros mínimos para o sistema de vigilância – 
incluindo “The first requirement is that governments ensure the availability 

of basic mortality and morbidity data, stratified by socioeconomic group and 

by regions within countries” (p. 180). Este deverá progressivamente evoluir 
para um sistema mais abrangente, contendo, nomeadamente, “data on a 

range of social determinants of health along the causal pathway (…) 

structured so that it is possible to follow time-trends” (p. 181)  (CSDH, 2008) 

Já o relatório de Kunst et al. para a UE, em 2001, tinha concluído: 
“It is possible to monitor socio-economic inequalities in cause-specific 

mortality and/or self-reported morbidity in most EU member states. (…) 

Detailed guidelines are now available that are both theoretically 

acceptable and practically feasible.”  (Kunst et al., 2001) 78.  

A existência de organismos com mandatos específicos sobre estas matérias 
pode ser útil: “Establishment of one or several governmental agencies (e.g. 

a National Institute for Public Health or related organisation), if it does not 

exist, with responsibility to collect data on health inequalities, collect and 

disseminate examples of best practice in this field and support the actors at 

the local and regional levels. Such institutes have proven very useful in 

combination with substantial funding for long-term, multidisciplinary research 

initiatives”  (... policies in eight European countries - Hogstedt, Moberg, 2008, p. 355) 79.  
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A importância de um sistema de informação que sirva audiências alargadas é já sublinhada na política 
de saúde HFA da OMS para a Europa – Health 21, nomeadamente nos “Targets: 
19.3 health information should be useful to and easily accessible by politicians, managers, health and 

other professionals, as well as the general public;  
19.4 all countries should have established health communication policies and programmes which 

support the agenda of health for all and facilitate access to such information” (p. 199)  
“Health information must become much more widely available and easily accessible, if HFA is to be properly 

understood and actively promoted. Decision-makers, health professionals, economists, architects, 

teachers, research workers, the media, the general public, etc. all need to be informed about health issues in 

a way which arouses both their interest in and commitment to the implications and processes of health 

improvement.” (p. 151)   (Health21: The health for all policy framework for the WHO European Region - WHO, 1999) 

Há exemplos: “(…)where popular versions of health reports and research findings have sensitized the 

public to the need for HiAP. When the public health programme in Sweden was prepared, short publications, 

particularly on “controversial” issues, were produced by well-known journalists and politicians, creating 

considerable discussion in the mass media. (…)”, incluindo “a document specifically for politicians and 

decision-makers regarding the health of older people” (Ritsatakis, Järvisalo, 2006, p. 147) 80.  
 

Um aspecto essencial a sublinhar, ainda que não contemplado no presente trabalho, é que as necessidades de 

informação/conhecimento (como os demais tópicos) se colocam também a nível local, suscitando muitas 

vezes dificuldades acrescidas – mas igualmente potencialidades especiais, nomeadamente como apoio à 

mobilização e 

empowerment das 

comunidades locais 

(Caixas 81 e 82). 
 

Roterdão na Holanda, tem sido pioneira num sistema de informação local de apoio a HiAP: “Starting 

as an off-shoot of the Healthy Cities Project, data on local health problems were collected at neighbourhood 

level (…). The vast amounts of data collected led to the need to consider their relative importance and 

condense this into a summary figure. The health barometer therefore chose the 27 most important 

available neighbourhood indicators and divided these data into six groups leading to six scores by which 

a neighbourhood could be compared with the city mean, other neighbourhoods or itself over time. Later, 

a health monitor was developed that not only signals public health problems but also tries to identify 

determinants and offer solutions on a health policy and promotion level.” (p. 148) 
Também o município do Seixal é dado como exemplo, com um perfil de saúde regular abrangendo 
vários temas/ determinantes. (Health in All Policies, Chap. 8 – Ritsatakis, Järvisalo, 2006) 

Proposta recente específica para um sistema local de caracterização saúde de idosos é a da WHO Healthy 
Cities “Healthy ageing profiles - Guidance for producing local health profiles of older people” 
    (Kanström et al., 2008) 82.  

 

Em síntese, a atenção a um conjunto alargado de dimensões e determinantes e às desigualdades sociais 

na saúde dos idosos - aspectos pouco presentes na actual política de saúde portuguesa -, requer novas 

estratégias (e.g. HiAP - e "ageing in all policies"). Estas, por sua vez, exigem uma adaptação da infra-estrutura, 

novos mecanismos e o envolvimento de outros actores, incluindo um papel acrescido da sociedade civil, com 

destaque para os próprios idosos - que serve paralelamente objectivos de empowerment. Essencial se torna 

um processo simultâneo de capacity building orientado para estas questões (crítico por exemplo para aumentar 

a participação pública) e um sistema de informação e conhecimento que reflicta e apoie tal abordagem. 

Com base no diagnóstico efectuado e em práticas nacionais e internacionais, avançaram-se pistas quanto 

a possíveis linhas de actuação prioritárias – que mais não pretendem ser que contributos para a 

formulação de uma política de promoção da saúde da população idosa, num processo que deverá envolver 

os múltiplos sectores, níveis de actuação e tipos de intervenientes relevantes. 

 

“Building capacity to collect and analyse data is often a precursor to 

community action on the social determinants of health and can enable 

communities to make choices and decisions on issues affecting their lives”  
   (CSDH, 2008, p. 183) 81.  


