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das-pessoas-idosas-e-dia-nacional-do-idoso/#:~:text=Boletins%20Tem%C3%A1ticos-
,%E2%80%9CEquidade%20digital%20para%20todas%20as%20idades%E2%80%9D%3A%20
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https://bvsms.saude.gov.br/equidade-digital-para-todas-as-idades-01-10-dia-internacional-das-pessoas-idosas-e-dia-nacional-do-idoso/#:~:text=Boletins%20Tem%C3%A1ticos-,%E2%80%9CEquidade%20digital%20para%20todas%20as%20idades%E2%80%9D%3A%2001%2F10,meio%20da%20Resolu%C3%A7%C3%A3o%2045%2F106
https://bvsms.saude.gov.br/equidade-digital-para-todas-as-idades-01-10-dia-internacional-das-pessoas-idosas-e-dia-nacional-do-idoso/#:~:text=Boletins%20Tem%C3%A1ticos-,%E2%80%9CEquidade%20digital%20para%20todas%20as%20idades%E2%80%9D%3A%2001%2F10,meio%20da%20Resolu%C3%A7%C3%A3o%2045%2F106
https://bvsms.saude.gov.br/equidade-digital-para-todas-as-idades-01-10-dia-internacional-das-pessoas-idosas-e-dia-nacional-do-idoso/#:~:text=Boletins%20Tem%C3%A1ticos-,%E2%80%9CEquidade%20digital%20para%20todas%20as%20idades%E2%80%9D%3A%2001%2F10,meio%20da%20Resolu%C3%A7%C3%A3o%2045%2F106
https://bvsms.saude.gov.br/equidade-digital-para-todas-as-idades-01-10-dia-internacional-das-pessoas-idosas-e-dia-nacional-do-idoso/#:~:text=Boletins%20Tem%C3%A1ticos-,%E2%80%9CEquidade%20digital%20para%20todas%20as%20idades%E2%80%9D%3A%2001%2F10,meio%20da%20Resolu%C3%A7%C3%A3o%2045%2F106
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O Brasil está passando por um rá-
pido processo de envelhecimen-
to de sua população. Segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o segmento po-
pulacional que mais aumenta na 
população brasileira é o de pessoas 
idosas, com taxas de crescimento 
de mais de 4% ao ano para a déca-
da de 2012 a 2022, representando, 
no mesmo período, um incremen-
to médio de mais de 1 milhão de 
pessoas idosas por ano. 

Em torno de 30 milhões de brasi-
leiros têm 60 anos ou mais, o que 
equivale a 14% da população total 
do Brasil em 2020. As projeções 
apontam que, em 2030, o número 
de pessoas idosas superará o de 
crianças e adolescentes de 0 a 14 
anos em aproximadamente 2,28 
milhões. Em 2050, a população 
idosa representará cerca de 30% 
da população brasileira; enquanto 
as crianças e os adolescentes, 14%.

A transição demográfica é acom-
panhada pela transição epidemio-
lógica, caracterizada pelo aumen-

to progressivo da prevalência de 
doenças crônicas não transmis-
síveis (DCNT), sendo a popula-
ção idosa a mais exposta a essas 
condições. Tal como em outros 
países, no Brasil as doenças crô-
nicas não transmissíveis também 
se constituem como o problema 
de saúde de maior magnitude, 
sendo responsáveis por 72% das 
causas de mortes, com destaque 
para doenças do aparelho circula-
tório, câncer, diabetes e doenças 
respiratórias crônicas. Atingem 
indivíduos de todas as camadas 
socioeconômicas e, de forma 
mais intensa, aqueles pertencen-
tes a grupos vulneráveis, como 
as pessoas idosas e os de baixa 
escolaridade e renda.

O processo de envelhecimento é 
heterogêneo, variando conforme 
o sexo, as relações de gênero, as 
relações étnico-raciais, a orienta-
ção sexual, os aspectos socioe-
conômicos e culturais e o local 
de moradia, sendo caracterizado 
por importantes desigualdades 
sociais e regionais em nosso país.

A Transição Demográfica e 
Epidemiológica no Brasil2

2 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_atencao_reabilitacao_pessoa_idosa.pdf
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Caderneta de Saúde da Pessoa 
Idosa como Ferramenta para a 
Avaliação Multidimensional3

O Ministério da Saúde oferece a 
Caderneta de Saúde da Pessoa 
Idosa como ferramenta de apoio 
para a avaliação multidimensio-
nal a ser realizada no nível primá-
rio de atenção. 

A Caderneta de Saúde da Pes-
soa Idosa possibilita o rastreio de 
eventos e contextos importantes 
para a identificação das reais ne-

cessidades de saúde, bem como 
do potencial de risco e graus de 
comprometimento da autonomia 
e independência do indivíduo, 
permitindo o direcionamento de 
intervenções oportunas e ade-
quadas a cada caso. 

Outro aspecto importante da Ca-
derneta é a orientação dos indiví-
duos para o autocuidado, na me-
dida em que a pessoa idosa pode 
visualizar e registrar sua própria 
trajetória de saúde, tomando de-
cisões para alterá-la ou mantê-la 
da melhor forma possível. Aos 
familiares e cuidadores, a Cader-
neta oferece um recurso impor-
tante para a qualificação do cui-
dado diário, chamando a atenção 
para a prevenção de doenças e 
agravos, com orientações sobre 
prevenção de quedas, vacinação, 
alimentação saudável, saúde se-
xual e bucal, entre outros pontos 
relevantes.

3 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/linha_cuidado_atencao_pessoa_idosa.pdf 

CADERNETA DE SAÚDE                          
DA PESSOA IDOSA

Brasília – DF
2020

5ª edição
1ª reimpressão

MINISTÉRIO DA SAÚDE



6

Boletim Temático da Biblioteca do Ministério da Saúde  |  Secretaria-Executiva  |  Volume 2 | n.º 10 | out. 2022

A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) define o envelhecimento 
saudável como “o processo de 
desenvolvimento e manutenção 
da capacidade funcional que per-
mite o bem-estar na idade avan-
çada”. A capacidade funcional, 
por sua vez, é definida como a in-
teração entre os recursos físicos 
e mentais do próprio indivíduo (a 
capacidade intrínseca da pessoa) 
e os ambientes (físicos e sociais) 
em que esse indivíduo está inseri-
do, para a realização de atividades 
consideradas importantes para si 
e para sua sobrevivência. Nesse 

sentido, as ações de saúde de-
vem ser planejadas, organizadas 
e implementadas de modo que 
possibilitem às pessoas prolon-
garem o máximo possível a sua 
independência e autonomia. 

A capacidade funcional consiste 
em ter os atributos que permitam 
que todas as pessoas sejam 
e façam o que é importante 
para elas. A Agenda 2030 e os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) reconhecem 
que o desenvolvimento só será 
possível se for inclusivo para 
todas as idades.

Envelhecimento Saudável4

4 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Relatório mundial de envelhecimento e saúde. Genebra: 
OMS, 2015. Disponível em: https://www.who.int/es/initiatives/decade-of-healthy-ageing. Acesso em: 
20 set. 2022.

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf
https://www.who.int/es/initiatives/decade-of-healthy-ageing
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030.
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Embora as quedas sejam frequen-
tes em pessoas idosas, podem 
ser evitadas. Atitudes simples 
podem diminuir o risco de cair e 
evitar consequências sérias para 
a saúde, como fraturas, trauma-
tismo craniano, contusão muscu-
lar e medo de cair.

O que fazer para  
prevenir quedas?

• Pratique exercícios físicos re-
gularmente – é bom para for-
talecer seus músculos e ossos.

• Faça um acompanhamento re-
gular da sua saúde para iden-
tificar problemas com visão, 
mobilidade, equilíbrio e outros 
que podem aumentar o risco 
de sofrer quedas.

Prevenção de Quedas 
em Pessoas Idosas5

5 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/prevencao_quedas_pessoas_idosas.pdf.

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/prevencao_quedas_pessoas_idosas.pdf
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Prevenção de quedas em casa:

 h Ao acordar, levante-se devagar 
da cama, para evitar tonturas 
devido à queda de pressão.

 h Peça ajuda para retirar objetos 
soltos e espalhados pelo chão, 
como sapatos, brinquedos, va-
sos de plantas etc.

 h Remova os tapetes – dê prefe-
rência aos que sejam antider-
rapantes e fixos ao chão.

 h Coloque todos os objetos de 
que você precisa ao seu alcan-
ce – evite subir em banquinhos 
ou escadas para pegá-los.

 h Mantenha os ambientes de sua 
casa bem iluminados.

 h Cuidado com o piso de sua 
casa – não deixe molhado, 
nem utilize cera ou outro pro-
duto que dê polimento para 
que fique escorregadio.

 h À noite, deixe sempre uma lu-
minária/abajur aceso ou uma 
lâmpada noturna com sensor.

 h Se na sua casa existirem esca-
das, coloque um corrimão fixa-
do à parede ou ao chão, para 
você se apoiar.

 h É importante que você colo-
que no seu banheiro barras de 
apoio ao lado do vaso e dentro 
do box.

 h No banho, se necessário, use 
uma cadeira firme e resistente 
dentro do box para ajudá-lo.

 h Procure deixar os espaços de 
sua casa livres para sua melhor 
circulação.

 h Cuidado especial com os tro-
peços em animais domésticos.

 h Procure sentar-se em sofás e 
cadeiras altas e firmes, e em 
poltronas com braço, pois fa-
cilita o sentar/levantar.

 h Mantenha o telefone ao seu al-
cance, caso necessite de ajuda.

9
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Prevenção de quedas na rua:

 h Atravesse a rua na faixa de pe-
destres, olhe sempre nas duas 
direções e tome cuidado tam-
bém com os veículos de pe-
queno porte (bicicletas, motos 
e outros).

 h Só atravesse após os carros 
pararem.

 h Ao sair para as compras, use 
sacolas pequenas, evitando 
carregar peso.

 h Observe o meio-fio quando su-
bir ou descer as calçadas.

 h Preste maior atenção quando 
estiver andando em lugares 
que não conhece ou mal ilu-
minados.

 h Atenção com os buracos e 
desníveis das calçadas.

 h Espere que o ônibus pare com-
pletamente para você subir ou 
descer.

 h Se necessário, use bengalas, 
muletas ou instrumentos de 
apoio. O importante é a sua 
segurança.

Se, apesar dos cuidados, ainda 
assim sofrer uma queda, procu-
re imediatamente um serviço de 
saúde!

10
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Mantenha-se Atento à sua Saúde6

As mudanças normais relaciona-
das com a idade podem ser an-
tecipadas e adaptadas de modo 
que as pessoas idosas possam 
viver felizes, saudáveis e ativas.

Recomenda-se aos idosos visitar 
o serviço de saúde para exames 
periódicos e para a realização de 
vacinas. Portanto, as equipes de 
saúde devem estar preparadas 
para realizar e/ou encaminhar 
para: 

 h Medidas de Pressão Arterial.

 h Pesquisa de sangue oculto nas 
fezes e colonoscopia a cada 
cinco anos.

 h Mamografia.

 h Citopatológico (CP).

 h Dosagem de triglicerídeos, co-
lesterol total e frações.

 h Dosagem de glicose de jejum 
no sangue.

 h Dosagem do antígeno prostá-
tico específico (PSA).

 h Densitometria óssea.

 h Vacinas:

• influenza;

• pneumocócica;

• tétano;

• febre amarela.

 h Visita regular ao dentista.

 h Observação do uso correto 
dos medicamentos.

 h Realizar exposição adequada 
ao sol.

 h Cuidar da saúde emocional.

 h Limitar o uso do álcool.

 h Reduzir/parar de fumar.

 h Controlar a pressão alta e a 
diabetes.

 h Buscar tratamento para incon-
tinência urinária.

 h Buscar tratamento para de-
pressão.

6 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/promocao_envelhecimento_saudavel_cartilha_
profissional_saude.pdf.

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/promocao_envelhecimento_saudavel_cartilha_profissional_saude.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/promocao_envelhecimento_saudavel_cartilha_profissional_saude.pdf
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Atividade Física para Idosos7

7 http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/atividade_fisica_idosos.pdf.
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Outras Informações

Sistema de Indicadores de 
Saúde e Acompanhamento 

de Políticas do Idoso 
(Sisap-Idoso):

Sistema desenvolvido como uma 
iniciativa conjunta da Coordena-
ção de Saúde da Pessoa Idosa 
(Cosapi/Dapes/SAS) do Ministé-
rio da Saúde e do Laboratório de 
Informação em Saúde (LIS) do 
Instituto de Comunicação e In-
formação Científica e Tecnológi-
ca (ICICT) da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz). 

Compreende um sistema de con-
sulta de indicadores pela internet, 
em âmbito federal, estadual e 
municipal, sobre a saúde do ido-
so, oferecendo uma ferramenta 
para a gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS) que permita, ao 
mesmo tempo, conhecer a situa-
ção de saúde da população idosa 
e estabelecer processos contínu-
os de acompanhamento.

https://sisapidoso.icict.fiocruz.br/

  

https://sisapidoso.icict.fiocruz.br/
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Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde
bvsms.saude.gov.br

Clique aqui e acesse a publicação

GUIA DE ATENÇÃO À REABILITAÇÃO DA PESSOA IDOSA 

Principais publicações

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_atencao_reabilitacao_pessoa_idosa.pdf
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FASCÍCULO 2 
PROTOCOLO DE USO DO GUIA ALIMENTAR

PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA NA
ORIENTAÇÃO ALIMENTAR DA

PESSOA IDOSA

Brasília – DF
2021

MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Clique aqui e acesse a publicação

GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA NA 
ORIENTAÇÃO ALIMENTAR DA POPULAÇÃO IDOSA

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_guia_alimentar_fasciculo2.pdf
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Clique aqui e acesse a publicação

SITUAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO  
IDOSA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO BRASIL 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/situacao_alimentar_populacao_idosa.pdf 
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BRASÍLIA  |  DF
2021

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Portaria GM/MS Nº 894, de 11 de maio de 2021

versão preliminar

AÇÕES DE CUIDADO À SAÚDE 
DAS PESSOAS IDOSAS NO CONTEXTO

 DA PANDEMIA DA COVID-19

AÇÕES DE CUIDADO À SAÚDE DAS PESSOAS IDOSAS NO 
CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19

Clique aqui e acesse a publicação

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/acoes_cuidade_saude_das_pessoas_idosas_covid_19.pdf
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CADERNETA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA

CADERNETA DE SAÚDE                          
DA PESSOA IDOSA

Brasília – DF
2020

5ª edição
1ª reimpressão

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Clique aqui e acesse a publicação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_pessoa_idosa_5ed_1re.pdf
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POLÍTICAS PÚBLICAS  
E PROMOÇÃO DA SAÚDE 
NA PRÁTICA DO SUS

Boas práticas
na gestão de 
saúde da 
pessoa idosa

Dalia Romero e  
Débora Castanheira

organizadoras

BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA

Clique aqui e acesse a publicação

https://saudedapessoaidosa.fiocruz.br/sites/saudedapessoaidosa.fiocruz.br/files/u42/boas_praticas_na_gestao_de_saude_da_pessoa_idosa_final.pdf
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GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA AS SECRETARIAS 

ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAÚDE

SAÚDE DA 
PESSOA IDOSA

NOTA TÉCNICA PARA ORGANIZAÇÃO DA  

REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA  

À SAÚDE E NA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

Clique aqui e acesse a publicação

NOTA TÉCNICA PARA ORGANIZAÇÃO DA REDE DE  
ATENÇÃO À SAÚDE COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA  

À SAÚDE E NA ATENÇÃO AMBULATORIAL  
ESPECIALIZADA – SAÚDE DA PESSOA IDOSA 

https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202001/03091212-nt-saude-do-idoso-planificasus.pdf 
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ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

para a Implementação 
de LINhA dE CuIdAdO 

para ATENÇãO INTEgRAL à 
SAúdE dA PESSOA IdOSA 

NO SISTEmA úNICO 
dE SAúdE – SuS

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Brasília – DF
2018

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA 
DE CUIDADO PARA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA PESSOA 

IDOSA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

Clique aqui e acesse a publicação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/linha_cuidado_atencao_pessoa_idosa.pdf
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1
ÀREA TEMÁTICA III - AIS

AÇÕES DE PREVENÇÃO A AGRAVOS E 
DOENÇAS E DE RECUPERAÇÃO DA SAÚDE 

DOS POVOS INDÍGENAS

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE 
AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 
(AIS) E AGENTES INDÍGENAS DE 

SANEAMENTO (AISAN)

BRASÍLIA – DF
2016

Clique aqui e acesse a publicação

A SAÚDE DO JOVEM, DO ADULTO E DO IDOSO INDÍGENA 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_jovem_adulto_idoso_volume_1.pdf
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Ministério da Saúde

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA)

Ve
rs

ão
 El

et
rô

nic
a

Ve
rs

ão
 Im

pr
es

sa

Biblioteca Virtual em Saúde Prevenção e Controle de Câncer
http://controlecancer.bvs.br/

Um estudo multicêntrico

INQUÉRITO LUSO-BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO ONCOLÓGICA  
DO IDOSO: UM ESTUDO MULTICÊNTRICO 

Clique aqui e acesse a publicação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inquerito_luso_brasileiro_nutricao_oncologica_idoso_estudo_multicentrico.pdf 
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Para saber mais, entre em contato conosco:

Para mais publicações sobre saúde do idoso,  
acesse aqui a pesquisa na BVS MS.

Atendimento por e-mail:
bibreferencia@saude.gov.br

Atendimento por telefone:
(61)3315-2410

Consulta on-line ao acervo: 
http://bvsms.saude.gov.br/

Pesquisa de normas do  
Ministério da Saúde:

http://saudelegis.saude.gov.br/saudelegis/
secure/norma/listPublic.xhtml

Solicitação de artigos  
científicos em saúde:

bibcomut@saude.gov.br

Fontes de informação em saúde:
https://padlet.com/bibliotecaminsaude/fontesdeinformacaoemsaude

Conte-nos o que pensa sobre esta publicação. 
Clique aqui e responda a pesquisa.

https://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/?u_filter%5B%5D=fulltext&u_filter%5B%5D=db&u_filter%5B%5D=mj_cluster&u_filter%5B%5D=collection_bvsms&u_filter%5B%5D=la&u_filter%5B%5D=year_cluster&u_filter%5B%5D=type&fb=&q=sa%C3%BAde+do+idoso&pt=&inlineRadioOptions=opcao2&where=&years=on&range_year_start=2017&range_year_end=2022 
http://bibreferencia@saude.gov.br
http://bvsms.saude.gov.br/
http://saudelegis.saude.gov.br/saudelegis/secure/norma/listPublic.xhtml
http://saudelegis.saude.gov.br/saudelegis/secure/norma/listPublic.xhtml
http://bibcomut@saude.gov.br
https://padlet.com/bibliotecaminsaude/fontesdeinformacaoemsaude
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=00pVmiu1Ykijb4TYkeXHBYASKfH9fjZCq3Fst7lM-TVUM0xUMlk2NFlNR01XNjNHSUc1U0taQkpJUSQlQCN0PWcu%20&wdLOR=c6575C088-FFAD-40B3-8F41-B2782E0B4EF5


Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde
bvsms.saude.gov.br

SAÚDE


