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Comissão de peritos:  
 
 Geriatria : Prof. Christophe Büla (presidente) 
 Psycho-geriatria : Dr Thomas Giger,  
 Médico de familia+ Apoío domiciliário: Dr 

Stéphane David 
  Lar de Idosos & rede de saúde : Carol Gay 
 Enfermagem e formação : Prof. Nataly Viens Python 
 Condominio Social: René Goy 
 Estatística : Prof. Brigitte Santos-Eggimann 
 Saúde Pública: Patrick Beetschen 
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Politica de Envelhecimento e Saúde, do cantão de VAUD 

1 Politica 
 
5 áreas de 
desenvolvimento 
 
21 recomendações 
 
109 medidas 

Adaptar o sistema de saúde aos desafios do 
envelhecimento demográfico. 
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Desafios 

 
Desafio demográfica: 

  até a 2030 : 
•  + ~58% (~60’000) pessoas de 65 anos e + 

•  + ~75% (~20’000) pessoas de 80 anos e + 

  até a 2040 : 
•  + ~ 120% (~32’000) pessoas de 80 anos e + 
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(Paccaud F et al. Vieillissement: Eléments pour une politique de Santé Publique, 2006) 

Evolução incidência / prevalência de algumas patologias, em 
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Politique Vieillesse 

Perímetro 

Relatório do Conselho Federal de Estratégia Política 
“Envelhecimento", em agosto de 2007: 
 
 

  Saúde e Cuidados médicos 

  Habitação e mobilidade 
  Trabalho e Transição para a reforma 
  Situação económica dos reformados 
  envolvimento e participação social 

 

Politica 
« Envelhecimento & 

Saúde » 

! Articulações Saúde e Social (OMS, 2002)!  



  Atender às necessidades de toda a 
população idosa 

 
  Abordagem participativa 
 
  Construir sobre uma base já 

existente mas de maneira inovadora 
 
  Desenvolver ações coerentes e 

homogéneas sobre plano do cantão 
 
  Propor medidas baseadas em 

evidências científicas e avaliar 

 

Princípios e valores orientadores 
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5 áreas de desenvolvimento 

2012 2030 2020 

ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO 

RECOMENDAÇÕES 

MEDIDAS 

AÇÕES 

2016 

DESAFIOS EVIDÊNCIA 
CIENTIFICA 
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5 áreas de desenvolvimento 

A política de "Envelhecimento e Saúde" global, 
integrada, evolutiva   e articulada em torno de cinco 
áreas de desenvolvimento: 

1. Prevenir para envelhecer com saúde. 

2. Coordenar os cuidados médicos para melhorar o envelhecimento 

no contexto domicilíar. 

3. Adaptar o hospital para preservar a independência dos idosos. 

4. Valorizar as comptências para melhorar o atendimento aos 

idosos. 

5.  Informar sobre como conduzir uma política Envelhecimento e 

Saúde. 
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INDEPENDETES? 

Boa	  Saúde	  /	  1	  doença	  crônica	  (50%	  -‐	  60%	  da	  
população)?	  

 

Vulneráveis?	  	  
Risco	  elevado	  de	  dependência?	  

	  Doen.	  Crônica	  	  >2	  /	  frágil(20-‐40	  %	  da	  
popul.	  Idosa))	  

Dependente?	  	  
Necessidades	  complexas?	  	  
(15-‐20	  %	  popul	  .	  Idosa) 

Permanecer 
em boa sáude 

Antecipar o risco 
de declínio 
funcional 

Coordenar, assegurar a 
continuidade dos cuidados 

Evaluação	  das	  

necessidades	  

Orientação	  correta	  

Coordinação	  das	  

prestações	  

Informação	  

Facilitar	  Acesso	  

Promoção	  da	  Saúde	  

Intervenções	  prevenUvas	  

5 áreas de desenvolvimento 
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Prevenir para envelhecer 
com saúde 

Área 1 
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Área 1: Prevenir para envelhecer com saúde 
 

 

1.  Melhorar a qualidade de vida para os anos 

vindouros. 

2.  Aumentar a esperança média de vida sem 

incapacidade, ou seja, reduzir o tempo 

despendido na dependência devido à idade. 
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Área 1: envelhecer com saúde 

 
Manter a capacidade funcional durante a vida 
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Capacité fonctionnelle 

Crescimento  
&  

Desenvolvimento 

Infância - 
Adolescência Idade Adulta Idoso 

Manter-se ao mais alto nivel de 
capacidade funcional  possível 

Manter a independência  

e prevenir  

a deficiência 

Diversidade de estados funcionais 

Idade 

Limiar de Deficiência 
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Área 1: envelhecer com saúde 

Fatores associados a um aumento do risco de declínio 
funcional (Stuck AE et al. Soc Sci Med 1999;. 48:445-469): 

  Problemas médicos 

  Falta de atividade física 

  Medicamentos 

  Quedas 

  Problemas cognitivos e transtornos de humor 

  Subnutrição 

  Abuso de tabaco e de álcool 

  Problemas de visão e audição 

  Dor 
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Gouvernance : stratégie Área 1: envelhecer com saúde 

  Promover a atividade física  
 
  Identificar as pessoas com risco de 

perda de autonomia 

  Atuar sobre os fatores associados 
ao aumento do risco de declínio 
funcional 

  Desenvolver "empowerment" 

Área 1 :  
Ações a desenvoler 
2012-2014 
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Coordenar os cuidados 
médicos para melhorar 

envelhecimento no contexto 
domicilíario 

Área 2 
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Área 2 « Coordenar os cuidados médicos para 
melhorar envelhecimento no contexto domicilíario» 

1.  Reforçar a estadia no domicilío desenvolvendo a gama de 

serviços principalmente a primeira linha de apoio. 

2.  Melhorar, numa perspectiva da integração dos cuidados, os 

mecanismos de coordenação entre as partes 

interessadas, e entre as instituições (de transição). 

3.  Prosseguir o desenvolvimento das estruturas e processos 

dos cuidados médicos nas instituições de longa estadia. 

 



Vieillissement  et  Santé 
-18-     Une politique cantonale   

Gouvernance : stratégie 

  Desenvolver centros de saúde 

comunitários, e reforçar o papel  do 

médico de família 

  Criar medidas visando uma maior fluidez  

entre Hospital – Comunidade 

  Implantar “guichets intégrés” e 

gestão de casos em redes de cuidados 

de saúde 

  Analisar as urgências médico-sociais e 

propor respostas adequadas 

 

Área 2 « Coordenar os cuidados médicos para 
melhorar envelhecimento no contexto domicilíario» 

Área 2 :  
Ações  a desenvolver 
2012-2014 
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Área 3 

Adaptar o hospital para 
preservar a independência 

dos idosos 
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Área 3 «Adaptar o hospital para preservar a 
independência dos idosos» 

 

1.  Fazer progredir as práticas profissionais e adotar 
processos de cuidados específicos para as 
necessidades dos idosos desde a entrada em 
cuidados agudos. 

2.  Garantir a orientação adequada dos pacientes na 
admissão e durante o internamento para evitar o 
declínio funcional iatrogênica. 

3.  Melhorar o acesso aos serviços de reabilitação, 
adaptando a oferta às necessidades e à 
diversificação. 
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Área 3 «Adaptar o hospital para preservar a 
independência dos idosos» 

  Implementar um programa integrado 
específico de "cuidados intensivos para 
Idosos“: 

  Desenvolver competências em serviços com alta 
densidade de idosos: 

  Oferecer apoio e aconselhamento nos outros serviços 
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Área 3 «Adaptar o hospital para preservar a 
independência dos idosos» 

Programa Cuidados agudos para os Idosos 
(Programme Soins Aigus aux Séniors SAS) 

Unidade 
estacionária 
 

• Lugar de 
formação 
• Desenvolver 
processos 
• Adaptar as 
práticas 
• Desenvolver as 
competências 
institucionais 

Equipa móvel 
multidisciplinar 
 

•  Com base na 
Unidade 

•  Disseminar 
competências 

• Fornecer apoio e 
aconselhamento 
em unidades em 
unidades com 
poucos pacientes 
idosos 

Fileira de 
idosos 
 

• Triagem / 
orientação 
(internação de 
emergência) 

• Ajuda na tomada 
em carga de 
síndromes 
geriátricas 

•  Identificação 
precoce dos 
pacientes com risco 
de DF 

Consulta 
geriátrica 
Comunitária 
 
•  Acompanhamen

to pós-hospitalar 
•  Suporte de 

primeira  linha 
(Médico de 
familia  e Centro 
de Sáude) 
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Gouvernance : stratégie 

  Desenvolver um quadro de referência 

"abordagem adequada a pessoa de idade 

em meio hospitalar agudo 

  Implantar programas de "cuidado 

agudo de Idosos" em hospitais regionais 

  Fazer projetos com cuidados 

alternativos ou complementares para a 

reabilitação estacionária 

Área 3 «Adaptar o hospital para preservar a 
independência dos idosos» 

Área 3 :  
Ações a desenvolver 
2012-2014 
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Valorizar as competências 
para melhorar o 

atendimento aos idosos 

Área 4 
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Área 4: “Valorizar as competências para melhorar o 
atendimento aos idosos” 

1. Adaptar a formação básica de todos os futuros profissionais 

de saúde atuando ao nivel do sistema de formação. 

2. Melhorar as competências dos actuais profissionais 

reforçando as formações pós-graduação e educação 

continua. 

3. Desenvolver as atividades de geriatria para atrair e reter 

profissionais qualificados nesta área. 

4. Desenvolver novas áreas de pesquisa para desenvolver as 

competências. 
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•  Avaliação 
geriátrica 

•  síndromes 
geriátricas 

•  farmacovigilância 
•  Quedas 
•  Fragilidade… 

Aspectos 
Clínicos 

•  Meios  de 
despistagem 

•  Os síndromes de 
demência 

•  Distúrbios do 
humor 

•  Psiquiatria da 
terceira idade… 

Saúde mental 
•  Orientação 
•  Sistema de 

Informação 
•  Suporte aos 

familiares  

O contexto 
sócio-sanitário 

Aspectos-chave a abordar na formação: 

Área 4: «Valorizar as competências para melhorar o 
atendimento aos idosos» 
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Gouvernance : stratégie 

  Criar um comissão de formação 

"Envelhecimento e Saúde” 

  Criar cursos de educação 

continua em parceria com a 

Associação de Médicos de Família 

  Estabelecer uma simpósio  inter-

profissionais anual 

"Envelhecimento e Saúde“ 

 

Área 4: “Valorizar as competências para melhorar o 
atendimento aos idosos” 

Área 4 :  
Ações a desenvolver 
2012-2014 
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Informar sobre como 
conduzir uma política 

“Envelhecimento e Saúde” 

Área 5 
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Área 5: Informar sobre como pilotar uma 
política “Envelhecimento e Saúde” 

1.  Fornecer informação factual e quantitativa 
relativa a população idosa permitindo de decidir 
a orientação da política “Envelhecimento e Saúde” 
no cantão de Vaud. 

2.  Adaptar e completar o sistema de informação 
de saúde de modo que permitam o contrôlo desta 
política. 
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Área 5: Informar sobre como pilotar uma 
política “Envelhecimento e Saúde” 

 

Tomada em 
cargo 

Orientação 

Planificação Avaliação 

INSTRUMENTOS RAI ? 

RAI: Resident Assessment Instrument 

-> Gerar informações úteis 
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Gouvernance : stratégie 

  Desenvolver um observatório do 

envelhecimento ao nível cantonal 

  Definir indicadores para cada acção 

a desenvolver a curto prazo 

  Analisar a pertinência da introdução 

de instrumentos RAI (H, EMS) 

  Definir um projeto de pesquisa 

epidemiológico  sobre os serviços 

de saúde para apoiar a implantação 

da política 

Stratégie de mise en œuvre Área 5: Informar sobre como pilotar uma política 
“Envelhecimento e Saúde” 

Axe 5 : 
Ações a desenvolver 
2012-2014 
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Estratégia para a 
implementação 
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Estratégia para a implementação 

Pessoas 
Idosas 

(competentes 
na sáude) 

Rede de 
Cuidados 

Médicos de 
familia 

Centros de 
réabilitação 

(CTR) 

Lar de 
Idosos  
( EMS) 

Hospitais 

Ajuda e 
cuidados a 
domicilio 

Atores da  
prevenção 

Diversos 
atores 
sociais 

Atores da 
formação 

SASH/SPAS 

Concelhos 
(Commune) 

Sistema de 
informação 

Serviço 
Sáude 
Publica 

109 medidas , com 62 novas et 47 a consolidar : 
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67 

28 

Farmacêuticos 

16 
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Stratégie de mise en œuvre 

Estratégia para a implementação 

1.  Tomada de consciência da problemática , adesão dos atores 

aos desafios 

2.  Organização da gestão e governança sobre a base da 

concertação estratégica e tática 

3.  Identificar recursos para mobilizar e planear o projeto 

(2012 - 2014) 

4.  Definição de alavancas de mudança e responsabilidades 



 Organização do sistema de 
acordo com as pessoas "alto 
consumo" (estratificação do 
cliente), integração de cuidados. 

 Sistema de informação e registo 
de paciente (E-Health Estratégia) 

  Financiamento: princípios e 
garantias 

 Condições de avaliação 
  Possível adaptação do quadro 

jurídico 

Estratégia para a implementação 

Top dow
n 



  O desenvolvimento da participação de o 

paciente ativo (literacia em saúde / 

empowerment) 

  A operacionalização do dispositivo da 

integração de cuidados 

  Implementação e operações de atores 

profissionais 

  Coordenação Socio-sanitaire 

Estratégia para a implementação 

B
ot
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 Sucesso através da 
combinação das duas 
abordagens! 

Estratégia para a implementação 

B
ot

to
m

 u
p 

Definição de alavancas de mudança e responsabilidades 
 
 

Top dow
n 
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Obrigado!  


