
Considerações finais 

Certamente, são muitos os desafios que se colocam para construir um caminho nesse sentido. Uma das 

principais, assim como durante a conferência que tivemos oportunidade de verificar, diz respeito à 

capacidade de distanciar e separar os caminhos do envelhecimento ativo daqueles que se dedicam ao 

bem-estar.  

O texto e as intervenções das respectivas legislações devem, de facto, visar explicitamente a “activação” 

da população idosa, e portanto distintos das medidas dirigidas aos idosos não autossuficientes e com 

necessidade de assistência, condição para a qual diferentes intervenções regulatórias devem ser 

abordadas. 

 Na perspectiva do envelhecimento ativo, de fato, as diferentes condições de saúde devem ser 

consideradas para poder proporcionar, mesmo aos indivíduos em más condições de saúde, 

oportunidades válidas de envelhecer ativamente.  

Isso também implica na necessidade de ampliar a 

perspectiva entre os profissionais médicos e de saúde que, 

por sua formação educacional e profissional, estão 

estruturalmente orientados apenas para o cuidado e a 

assistência, e menos predispostos a abraçar o conceito de 

envelhecimento ativo e promovê-lo como ferramenta. 

 prevenção e promoção da saúde. Para preencher esta 

lacuna, será muito útil, senão necessário, ministrar cursos 

de formação ad hoc dirigidos também às profissões da 

saúde, a fim de se familiarizarem com este conceito e seus benefícios. 

Alguns indicadores permitem medir o envelhecimento ativo: o nosso país ocupa o 17º lugar no ranking 

europeu. O INAP analisa a relação com a taxa de mortalidade da Coviddesc imgPara qualquer pessoa, a 

partir de um determinado limite de idade, a perspectiva mais desejável é poder ter um "envelhecimento 

ativo". É um objetivo que os anglo-saxões definem como "ganha-ganha": "tanto os idosos como a 

sociedade ganham".  

Os primeiros, de fato, não se tornam escravos da necessidade de assistência e da marginalidade social, e 

o país economiza recursos econômicos ao reduzir, por exemplo, internações, instalações médicas e 

serviços assistenciais.  

A UNECE, comissão econômica das Nações Unidas para a Europa, considera o envelhecimento ativo um 

parâmetro mensurável, a ponto de ter elaborado o índice de envelhecimento ativo Aai, uma bateria de 

22 indicadores que nos permite entender o quanto um país ainda tem que fazer para fazer seu co-

estrelas idosas da vida social. 

Objetivo que, para a Itália, ainda parece muito distante, já que atualmente ocupa uma posição de 

retaguarda no ranking europeu Aai. E justamente esta fragilidade no envelhecimento ativo parece estar 

entre as principais causas que levaram nosso país, antes do início da campanha de vacinação, a um 

altíssimo índice de letalidade da 



 Covid, superado apenas, na Europa aos 27, pela Grécia, Hungria e Bulgária que, coincidentemente, têm 

índices Aai ainda piores que os nossos. A comparação entre letalidade e envelhecimento ativo foi 

desenvolvida pelo INAP, Instituto Nacional de Análise de Políticas Públicas. 

Os parametros 

A instituição mediu o percentual de mortes em relação aos casos positivos da Covid 19 registrados 

oficialmente em março deste ano, situando-se em 3,1%, ou seja, em um nível significativamente 

superior aos 2,4% da área Eu27.  

Como no mesmo período na Itália a idade média dos que morriam em decorrência de uma pandemia 

era de 81 anos, fica evidente o interesse em compreender as características dos idosos em nosso país. 

Peculiaridades que o INAP lê usando o índice Aai, que possui indicadores individuais agrupados em 

domínios como emprego, participação na vida social e uma vida independente saudável e segura.  

Resumindo as avaliações nestas áreas, obtém-se o valor Aai, tanto maior quanto maior for a 

positividade das situações de envelhecimento ativo. A Itália atinge uma pontuação Aai de 33,8, 

colocando-se assim apenas no 17º lugar no ranking da Europa em 27 que, em média, é cerca de 35,7.  

Embora aparentemente não estejamos tão longe da média, a 

comparação com os países mais virtuosos e com os mais 

semelhantes a nós é impiedosa. Na verdade, a Suécia está no 

topo da tabela com 47,2 pontos, seguida pela Dinamarca e 

Holanda com 43 e Reino Unido com 41,3. A Alemanha está com 

39,6 (sexto lugar) e a França com 35,8 (oitavo).  

O INAP, então, sublinha que na Itália as dimensões do 

envelhecimento ativo não se manifestam de forma homogênea em toda a população idosa. Por 

exemplo, no domínio da "vida independente saudável e segura", há um diferencial de gênero em 

desvantagem para as mulheres e uma disparidade geográfica que recompensa o Norte enquanto 

penaliza o Sul. 

A lacuna na educaçãoAinda mais acentuada é a defasagem nos níveis de envelhecimento ativo 

ocasionada pela baixa escolaridade e, sobretudo, por uma modesta renda familiar. “A pandemia - 

comenta o presidente do INAPP Sebastiano Fadda - destacou como um número cada vez maior de 

idosos se encontra em condições de vulnerabilidade e fragilidade.  

O problema que deve ser resolvido é mantê-los saudáveis por muito tempo, tanto físico quanto mental. 

É necessário desenvolver um sistema de políticas de apoio e prevenção ao nível da saúde, alimentação 

saudável, exercício físico, manutenção das atividades cognitivas, 

 uso ativo do tempo livre, relações sociais e afetivas, transições para o abandono dos compromissos 

laborais ”. O problema, porém, é que até agora na Itália ainda não foi adotado um plano nacional de 

políticas de envelhecimento ativo, apenas promoções e prevenção muito fragmentadas em nível 

regional. 


