
Outubro de 2021

A Década do
Envelhecimento
Saudável
começou
O início da Década do Envelhecimento
Saudável (2021-2030) foi no dia 1º
de outubro de 2021, Dia Internacional
da Pessoa Idosa.

A gravação do evento pode ser
consultada a seguir.

Visite o nosso site

Destaque:

Início da Década do Envelhecimento
Saudável
A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) celebrou o início da Década do
Envelhecimento Saudável (2021-2030) no Dia Internacional das Pessoas Idosas
(1 de outubro) com uma reunião inter-agências.

Proclamada pela ONU em dezembro de 2020 e alinhada aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), a Década é a principal estratégia atual
para alcançar e apoiar ações para construir uma sociedade para todas as
idades

A Década do Envelhecimento Saudável é uma oportunidade única para
fortalecer os esforços na Região e para reunir líderes, organizações e diferentes
partes interessadas para trabalharem juntos para o objetivo principal da
Década, que é melhorar a vida das pessoas idosas, de suas famílias e de suas
comunidades.

Novos materiais relacionados à Década serão anunciados e compartilhados em
breve.

Vídeo do Evento: https://youtu.be/VwkRk1N2AAg

Em breve

Lançamento Regional da Década do
Envelhecimento Saudável 2021-
2030

Quando: 22 de outubro | 10:00 da manhã. - 12h30 (EDT)
| 11h00 - 13h30 (horário chileno)

Registro: https://cepal-
org.zoom.us/webinar/register/WN_AolysRa7TqSKB0r4r
HdUOw

Este lançamento visa a dar início aos trabalhos da Década do Envelhecimento
Saudável 2021-2030 das Nações Unidas na região das Américas e gerar uma
instância que, além de destacar a importância e o significado da inclusão do
tema nas agendas nacionais e internacionais, convida você a assumir os
desafios e oportunidades que a iniciativa oferece, propondo uma visão
integradora para o desenvolvimento de ações nas 4 áreas de atuação da
Década.

Haverá tradução simultânea para espanhol, português e inglês.

Em breve

A prática da saúde pública em uma
sociedade multigeracional

Quando: 19 de outubro | 9h00 - 10h30 (EST)

Registro: https://paho-
org.zoom.us/webinar/register/WN_8chTYKK0R4SYsEBF
cMUTyA

Junte-se à equipe do Curso de Vida Saudável para o segundo seminário da
série sobre a abordagem do curso de vida.

Hoje coexistem seis gerações, todas muito diferentes umas das outras e com
necessidades e aspirações diferentes, mas con suas vidas interligadas,
influenciando-se mutuamente e afetando suas trajetórias e resultados de saúde
ao longo de suas vidas.

Haverá tradução simultânea para espanhol, português e inglês.

Em breve

Conferência virtual: A Agenda Mundial
sobre o Envelhecimento. Perspectivas da
América Latina e Caribe

Quando: 21 de outubro | 10h00 - 13h00 (horário do México)

Registro:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsUfIuQb2-
Ulw4AEAMxo9gDyuhkWDvgicuR-y14jXx6A1vQA/viewform

O Dr. Enrique Vega, Chefe da Unidade do Curso de Vida Saudável da OPAS,
participará virtualmente junto com outros representantes proeminentes de
agências internacionais das Nações Unidas, no dia 21 de outubro de 2021 às
10h00 (Hora do México) da décima sessão do Seminário Universitário
Interdisciplinar Sobre Envelhecimento e Velhice (SUIEV) da Universidade
Nacional Autônoma do México, evento em que se comemora os primeiros 10
anos de trabalho a favor das pessoas idosas e os processos de envelhecimento.

SUIEV é uma rede universitária de alto nível organizacional criada autoridade
para lidar com a complexidade do envelhecimento a partir de uma abordagem
interdisciplinar. Este seminário reúne mais de 30 unidades universitárias e é
uma das poucas figuras universitárias que existem na região para formar
recursos humanos, gerar investigação, divulgação científica e promoção do
patrimônio cultural.

Em breve

O papel das tecnologias digitais no
envelhecimento e saúde

Quando: 7 de dezembro | 4:00 (CET)

Registro:
https://itu.zoom.us/webinar/register/WN_FUVBE9jIQU
ueH9gobYHuFA

Este webinar é parte da série de webinars da UTI sobre transformação digital
para cidades e comunidades. O Episódio 10 é organizado conjuntamente pela
União Internacional de Telecomunicações (UIT) e a Organização Pan-Americana
da Saúde (OPAS).

Participe da campanha o Idadismo
ao longo dos tempos
A Iniciativa Idadismo ao longo dos tempos da Campanha Global contra o
Idadismo está em andamento.

A campanha começou no dia 1º de outubro (Dia Internacional da Pessoa Idosa)
e vai até 20 de novembro (Dia Mundial da Criança) para chamar a atenção para
a discriminação por idade, que atinge pessoas em todas as etapas da vida.

Envolva-se hoje, visitando o espaço Idadismo ao longo dos tempos na
Plataforma Década e interaja com várias iniciativas, recursos, eventos e a
comunidade global.

Vídeo: Pessoas idosas falam
abertamente sobre discriminação
por idade perante o Conselho de
Direitos Humanos
Ouça as pessoas idosas falarem sobre suas próprias experiências pessoais de
discriminação por idade em seus contextos enquanto alçam suas vozes nos
níveis mais altos de tomada de decisão global e poder político.

Filmado durante o verão de 2021, este clipe foi apresentado em um evento no
dia 21 de setembro durante a 48ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, na
presença do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e
do Especialista Independente da ONU sobre o gozo de todos os direitos
humanos das pessoas idosas.

Este clipe foi feito por pessoas idosas indígenas das Primeiras Nações na Ilha
de Manitoulin, Ontário, Canadá. Os videoclipes fazem parte do projeto de
participação VOZES da OMS para a Década do Envelhecimento Saudável das
Nações Unidas, em colaboração com HelpAge International e InsightShare.

Veja o vídeo (em inglês)

Anteriormente

Transformar o Envelhecimento
como prioridade de pesquisa nas
Américas
Este seminário virtual abordou as razões pelas quais o envelhecimento e a
longevidade devem ser uma prioridade de pesquisa na Região das Américas.
Na mesma ocasião, foi lançada uma edição especial da Revista Pan-
Americana de Saúde Pública sobre Envelhecimento Saudável, que
também comemora o centenário da Revista Pan-Americana de Saúde Pública.

Durante a Década do Envelhecimento Saudável 2021-2030, a pesquisa deve
explorar a situação atual das pessoas idosas e ajudar a antecipar os desafios
futuros que esta população enfrenta, permitindo criar soluções baseadas em
evidências, que sejam custo-efetivas e específicas para a Região.

Gravação do evento: https://youtu.be/a9HrxrJ58Qw

Veja a edição especial:
https://www.paho.org/journal/es/numeros-
especiales/envejecimiento-saludable-americas

As novas demandas do
envelhecimento e a CID-11
Perspectivas das Américas
Este seminário virtual foi realizado pelo Departamento de Evidência e
inteligência para ação em saúde (EIH/HA) e o Departamento de Família,
Promoção da Saúde e Curso de Vida, Unidade de Curso de Vida Saudável
(FPL/HL) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS).

O objetivo deste seminário foi promover um discussão entre especialistas da
Região sobre as novas demandas do envelhecimento e a CID-11 para promover
a divulgação de mecanismos de participação para propostas sobre o tema de
interesse.

Gravação do evento: https://www.youtube.com/watch?
v=vp8VA8FrFfU&feature=youtu.be

Notícias da nossa rede

Damos as boas-vindas a
todas as novas cidades e
comunidades amigas das
pessoas idosas em nossa
rede.

No 6 de outubro, o total de
cidades e comunidades amigas
das pessoas idosas na Região
das Américas era de 774.

Nossos membros mais
recentes incluem Graneros,
Chile e Valparaiso, Chile.
Bem-vindas!

Visite o nosso site

Interessado em mais informações?
Quer ser destaque em nosso próximo boletim? Tem alguma ideia, comentário

ou pergunta relacionada com este boletim? Entre em contato conosco em
cadenabre@paho.org.
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