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Antecedentes

A Organização Mundial da Saúde (OMS) propôs um conjunto de Princípios 

Amigos da Pessoa Idosa que visam melhorar a prestação de cuidados de saúde a 

uma população acometida por doenças crónicas e comorbilidades. 

Objetivo

Compreender como os Princípios da OMS estão a ser considerados na 

implementação de Cuidados de Saúde Amigos da Pessoa Idosa em todo o mundo. 

Bases de dados

PubMed (n= 167),Web of Science (n= 181) e Scopus (n= 215).

Limite temporal

Estudos publicados entre 2004 e 2019.

Termos de pesquisa

Age-friendly, elder-friendly, senior-friendly, health care, 

primary healthcare, secondary healthcare, hospitals, health 

system and health services.

Resultados

Principais resultados

Q 1. Como os Princípios definidos pela OMS estão a ser 

implementados nos cuidados de saúde primários?

Três estudos reconhecem os Princípios da OMS, mas apenas 

dois usam a respetiva toolkit.

Q 2. Como os Princípios da OMS estão a ser implementados nos 

diferentes níveis de prestação de cuidados? 

Verifica-se a implementação dos Princípios a todos os níveis de 

cuidados, embora em número reduzido. 

Q 3. Que domínios de ação estão a ser considerados na 

implementação de Cuidados de Saúde Amigos da Pessoa Idosa? 

Sete estudos reconhecem os Princípios, mas apenas dois usam 

exatamente aqueles que são definidos pela OMS.

Principais conclusões

Os Princípios da OMS estão a ser implementados nos 

cuidados de saúde, mas numa escala inferior à desejada, o 

que revela possíveis falhas na sua disseminação e 

padronização.
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