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Guia Global 
Cidade Amiga do Idoso 

Tem como objetivo dar informações para a 
discussão e formulação de planos de ação que 
promovam um envelhecimento saudável e 
ativo. Foi desenvolvido pela Unidade de 
Envelhecimento e Curso de Vida da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) como uma 
contribuição para a Segunda Assembleia 
Mundial das Nações Unidas sobre 
Envelhecimento realizada em abril de 2002, em 
Madri, Espanha. 

Dr. Alexandre Kalache 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/Bra
sil_Amigo_Pessoa_Idosa/publicacao/guia-global-
oms.pdf 



Programa São Paulo Amigo do 
Idoso e Selo Amigo do Idoso  

Instituído pelo governo do Estado de São Paulo por meio do Decreto nº 58.047/2012, o Programa São Paulo Amigo do 
Idoso e o Selo Amigo do idoso propõem ações intersecretariais, adotando os mesmos paradigmas da Organização 
Mundial da Saúde – OMS do “ Envelhecimento Ativo”, otimizando oportunidades de participação, educação, saúde e 
segurança ao longo da vida para uma melhor qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem. 

Em dezembro de 2017 foi assinado o Termo de Adesão ao 
Programa com o compromisso de tornar  
São Paulo uma Cidade Amiga do Idoso. 



• Criar Conselho Municipal do Idoso;  
•  Realizar Diagnóstico de Gestão sobre as 

Políticas voltadas para o idoso; 
•  Realizar Diagnóstico com  os idosos no 

município; 
•  Incluir ações para a garantia dos direitos 

dos idosos nos Planos Municipais de 
• Saúde e Assistência Social; 
• Adequar/ampliar a cobertura vacinal de 

idoso; 
• Implantar ações de saúde e prevenção de 

quedas para idosos. 

• Cadastrar os idosos 
CadÚnico; 

•  Realizar ações de saúde 
bucal para idosos; 

•  Desenvolver ações para 
ampliar a cobertura dos 
idosos que tem direito ao 
Benefício de Prestação 
Continuada – BPC. 

• Repetir o Diagnóstico 
com os idosos; 

• Criar o Fundo 
Municipal do Idoso.   

2018 2019 2020 



Como são formuladas as  
Políticas Públicas? 

As políticas públicas possuem um ciclo: nascem, crescem, maturam-se e 

transformam-se. 

Deve envolver 5 fases: 

1) a identificação de uma questão a ser resolvida ou um conjunto de 

direitos a serem efetivados, a partir de um diagnóstico do problema; 

2) a formulação de um plano de ação para o enfrentamento do problema; 

3) a decisão e escolha das ações prioritárias; 

4)  a implementação (através de leis e procedimentos administrativos);  

5)  a avaliação dos resultados alcançados.  
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Boletins do Envelhecimento Ativo 

 

 - Boletim do Envelhecimento Ativo – nº 0002/fevereiro de 

2020 
- Boletim do Envelhecimento Ativo – nº 0001/novembro de 

2019 
  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos
_humanos/IDOSO/PUBLICACOES/Indicadores%20sociais%20(2).pdf 



Instrumento de 

Diagnóstico do 

Envelhecimento 

Ativo – IDEA/Idoso 

no contexto da 

pandemia  



INCLUSÃO 
DIGITAL 

PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

MOTIVAÇÃO 



Reunião de realinhamento da 
metodologia com os representantes da 
população idosa dos seguintes 
segmentos:  
 LGBT 
 Imigrante 
 Igualdade Racial 
 População em situação de rua 
 Mulheres 
 Pessoas com Deficiência 
 Sociedade Civil (RPDI/GARMIC) 
 Fóruns de Idosos 
 Unidade Básica de Saúde 
 Núcleo de Convivência de Idosos 



Capacitação e Treinamento 

 

 Apresentação da metodologia e do 

Tutorial do Idea/Idoso 

Digital/WhatsApp;  

 

 Coordenadores, relatores e os 

técnicos da Coordenação de Políticas 

para Pessoa Idosa. 

 



Composição das telesalas:  
 
06 idosos; 
01 coordenador; 
01 relator. 
 





“Ensinar exige risco, aceitação 
do novo e  

rejeição a qualquer forma de 
discriminação.” 

Professor Paulo Freire, o mais célebre educador brasileiro, autor da 

Pedagogia do Oprimido, defendia como objetivo da escola ensinar o 

aluno a “ler o Mundo” para poder transformá-lo. (1921-1997) 



Integralidade Transversalidade Articulação 

Criticidade 
Respeito à 
autonomia 



Hannah Arendt 

Filósofa política alemã de origem judaica, uma das mais influentes do 
século XX 



Ana Claudia Carletto 

Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 
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MUITO OBRIGADA!!! 
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