
Introdução
Esta análise da situação apresenta um resumo da responsividade do sistema 
de saúde mexicano às necessidades da população em envelhecimento. Esta 
avaliação examina a efetividade do sistema de saúde do país com o objetivo de 
facilitar o diálogo aberto para possibilitar avaliações adicionais, que precede o 
desenvolvimento de um plano de ação e favorece a tomada de decisões assim 
como a implementação de políticas custo-efetivas. O documento começa com 
a apresentação da situação demográfica e epidemiológica atual e, em seguida, 
um resumo da responsividade do sistema de saúde.

Panorama da resposta do sistema 
de saúde às necessidades das 

pessoas idosas

EM MEIO À TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA DO MÉXICO, A POPULAÇÃO EM 
ENVELHECIMENTO REQUER APOIO PARA QUE A LONGEVIDADE SEJA 

ACESSÍVEL PARA TODOS
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Conforme mudam as características demográficas, mais 
pessoas chegam à idade avançada

egundo o Censo de População e Moradia do México 2020, a população total era 
de 126 milhões. Desse total, 12% eram maiores de 60 anos. Em 2050, essa coorte 
mais velha representará 25% da população total (1). Em 2015, pela primeira vez, 
havia mais adultos com mais de 60 anos que crianças de 0 a 4 anos de idade. 
No entanto, o processo de envelhecimento está avançando de forma distinta 
entre os estados do país. Adultos com mais de 60 anos representam 16% da 
população total na Cidade do México e no estado de Veracruz, ao passo que 
nos estados de Baja California Sur, Chiapas e Quintana Roo, as pessoas idosas 
representam 10% (1). 

O México também está passando por uma transição epidemiológica, e as 
doenças não transmissíveis são a forma mais prevalente de morbidade (2). 
Entre as pessoas com mais de 60 anos, 27% das mulheres e 22% dos homens 
relataram ter sido diagnosticados com diabetes, e a deficiência visual foi a 
complicação informada com mais frequência. Uma proporção significativa 
das mulheres idosas (20,9%) e 15,3% dos homens idosos relataram ter sido 
diagnosticados com hipertensão arterial (3). Além disso, os resultados das 
medidas antropométricas tomadas durante a pesquisa mostram que 40,2% das 
mulheres e 30,5% dos homens eram obesos, ao passo que 36,6% das mulheres 
e 42% dos homens tinham sobrepeso (4). 
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Figura 1 . Padrões de envelhecimento no México e na Região das Américas (2019)
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Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population 
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O aumento da expectativa de vida dos mexicanos não significa 
necessariamente mais anos usufruídos com boa saúde

A média da expectativa de vida ao nascer era de 75 anos em 2020. A expectativa 
média de vida aos 60 anos foi estimada em 21,8 a 22,9 anos para as mulheres e 
20,9 anos para os homens. Embora a expectativa de vida tenha aumentado, a 
expectativa de vida saudável não aumentou. Para muitos, esses anos adicionais 
são vividos com deficiências ou terminam em morte prematura. Estimativas 
para 2019 (Figura 2) mostram que, dos 21,8 anos adicionais de vida previstos 
para uma pessoa de 60 anos, apenas 16 são vividos com boa saúde (15,3 anos 
para os homens e 16,8 anos para as mulheres) (5).

https://population.un.org/wpp/Publications/
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Figura 2. As diferenças entre a expectativa de vida e a expectativa de vida saudável estão aumentando com o 
tempo? O caso do México
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Outra forma de avaliar a carga de doenças crônicas entre as pessoas idosas do 
México é analisar as estimativas de anos de vida ajustados por incapacidade 
(AVAI), calculados como a soma dos  anos de vida perdidos devido à 
mortalidade prematura (AVP) e os anos vividos com incapacidade (AVI) devido 
a casos prevalentes de doenças crônicas específicas.

Em 2016, os AVAI de pessoas idosas variavam de 19,0% a 36,0% entre os 
estados do México, e a carga da doença consistia principalmente em AVP 
(68%). Diabetes mellitus, cardiopatia isquêmica e doença renal crônica eram 
as principais causas de AVAI. Por outro lado, deficiência visual e auditiva, 
dor na região lombar e no pescoço e depressão contribuíram para a maior 
carga de anos vividos com incapacidade (AVAI), tanto nos homens quanto 
nas mulheres (6). A carga da doença de Alzheimer e de outras demências 
aparece como a 9ª causa de incapacidade na faixa etária dos 70 aos 79 anos. A 

http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool
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demência passa a ser a terceira causa principal de incapacidade na faixa etária 
dos 80 aos 89 anos, e é a segunda doença mais incapacitante para as pessoas 
com mais de 90 anos (6).

Alta carga de doença e desfechos negativos devido ao aumento na 
ocorrência de doenças crônicas que não são diagnosticadas e 
manejadas adequedamente

Doenças crônicas que não são adequadamente tratadas e manejadas afetam 
cada vez mais a vida diária das pessoas. Em 2020, o Censo Nacional de 
População informava que 16,5% da população tinha limitação para realizar 
atividades diárias, deficiência ou quadro cognitivo limitante (autorrelatado). 
Entre as pessoas com limitações, 45% tinham mais de 60 anos (7). A deficiência 
funcional grave, medida como a existência de limitações na realização de três 
ou mais atividades da vida diária (AVD), aumentou de 3,4% para 5,6% em 
pessoas idosas no período de 2001 a 2015 (8) (Figura 3). 

Figura 3. Carga de doença ao longo da vida nas Américas, 1990–2019
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http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool
http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool
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Resumo da responsividade do sistema de saúde às 
necessidades das pessoas idosas

I.     Capacidade dos serviços de prestar cuidados centrados nas pessoas 
idosas e suas comunidades 

Com relação ao acesso aos serviços de saúde e à resposta do sistema, uma 
questão importante é a inexistência de um sistema nacional de saúde universal. 
Em vez de um sistema único, o México possui três subsistemas de seguro de 
saúde e prestação de serviços. O Instituto Mexicano do Seguro Social (IMSS) 
está disponível para os trabalhadores do setor privado, ao passo que o Instituto 
de Seguridade e Serviços Sociais para Funcionários do Estado (ISSSTE) destina-
se a trabalhadores do setor público em nível nacional ou estadual. Além disso, 
o Ministério da Saúde fornece serviços de saúde para pessoas empregadas no 
setor informal ou que não acumularam tempo suficiente em empregos formais 
para serem elegíveis para serviços por meio do IMSS ou ISSSTE. 

Assim como outros países da Região, o México ainda não implementou 
plenamente o atendimento integrado e centrado na pessoa para pessoas 
idosas. A única estratégia conhecida de cuidados integrados é um projeto-
piloto lançado na Cidade do México em 2020, que inclui a Atenção Integrada 
para as Pessoas Idosas (ICOPE, na sigla em inglês) da OMS (8) nos serviços 
de atenção primária e avalia os resultados para implementação em âmbito 
nacional a médio prazo (8).

Os resultados dos cuidados de saúde para pessoas idosas não são conclusivos. 
Em 2020, 51,7% das pessoas idosas relatavam ter uma Carteira Nacional de 
Saúde da Pessoa Idosa (Cartilla Nacional de Salud del adulto mayor), um 
documento oficial para as pessoas idosas mexicanas que lhes permite obter 
acesso gratuito a cuidados preventivos, diagnósticos e de acompanhamento 
em saúde em todas as unidades clínicas do sistema nacional de saúde. A 
prevalência nacional de vacinação era de 56,5% (±0,97) para influenza, 44,3% 
(±0,98) para pneumococo e 61,8% (±0,96) para tétano (9).

Sem avaliação e detecção abrangentes, o manejo das doenças crônicas e de 
suas consequências é deficiente, já que não está implementada a avaliação 
multidimencional que inclui uma avaliação funcional para viabilizar o 
acompanhamento e a adesão ao tratamento. A multimorbidade está presente 
em 30% das pessoas idosas, e 20% são obesas (4). Segundo a Pesquisa 
Nacional de Saúde e Nutrição de 2018, 75,2% tinham hipertensão. Desse total, 
apenas 47,3% já tinham conhecimento prévio de seu quadro clínico; as demais 
foram identificadas como hipertensas durante a pesquisa (10). Entre as pessoas 
diagnosticadas com diabetes, apenas 19% relataram ter feito um exame de 
hemoglobina glicada e 12% tinham feito um exame de microalbuminúria nos 
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últimos 12 meses. Esses são dois dos principais exames para avaliar e controlar 
o diabetes. A baixa porcentagem de pessoas que fizeram os exames sugere 
atenção insuficiente (4). Em termos do acesso aos serviços de saúde, 72% das 
pessoas com mais de 60 anos informam ter feito pelo menos uma consulta 
médica no ano anterior. Em média, fazem 8 consultas por ano (11).

II. Impacto do financiamento em saúde sobre o gasto do próprio bolso 
das pessoas idosas e suas famíliass

Mesmo quando a maioria das pessoas idosas informa ter algum tipo de seguro 
de saúde, o México tem um dos maiores gastos com desembolsos diretos da 
região e alocações nacionais para a área de saúde na Região das Américas.

O PIB alocado para gastos em saúde no México é baixo, correspondendo a 6,2% 
dos gastos totais em 2020. O gasto total per capita com todos os serviços de 
saúde é de cerca de 1000 paridades de poder de compra (PPP) (US$ 2017), 
o que é baixo em comparação com outros países (12). Os serviços de saúde 
oferecidos pelo setor privado são significativos, e a maior parte desses serviços 
de saúde privados é paga diretamente pelo usuário. Os seguros privados 
representam um pequeno segmento do mercado (cerca de 4% do total de 
gastos em saúde), ao passo que em 2017 os gastos com desembolsos diretos 
(pagos diretamente pelos pacientes) chegaram a 40,4% do total de gastos (13). 

Em 2018, 73,5% das pessoas com mais de 60 anos eram segurados por um dos 
três esquemas (IMSS, ISSSTE, Ministério da Saúde), um aumento com relação 
aos 64,6% de 2010. Como resultado, 74% são atendidos em estabelecimentos 
de saúde públicos (cerca de 47% em instituições previdenciárias e 25% no 
Ministério da Saúde) (11).

As estimativas para 2020 mostram que 19% das pessoas idosas continuavam 
sem seguro de saúde e sofriam falta de acesso a serviços de saúde e aumento 
dos gastos com desembolsos diretos (14). Além disso, estima-se que, em 
domicílios que incluem pessoas idosas, as despesas com saúde são 36% mais 
altas e os gastos catastróficos com saúde mais do que dobram em comparação 
com outros domicílios do país (15); as despesas são particularmente elevadas 
no último ano de vida (16).

Essas despesas elevadas e o risco de gastos em saúde catastróficos são 
particularmente relevantes quando se considera que a pobreza é prevalente 
entre as pessoas idosas. Um estudo do Conselho Nacional de Avaliação da 
Política de Desenvolvimento Social do México mostrou que, em média, 41% das 
pessoas com mais de 65 anos estavam vivendo na pobreza em 2018, variando 
de 23% na Cidade do México a 72% no estado de Chiapas e 65% em Oaxaca (17)
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III. Impacto da liderança e da governança em saúde na atenção às 
pessoas idosas 

Direitos das pessoas idosas, legislação e ações

A principal lei de proteção às pessoas idosas no México é a Lei dos Direitos 
das Pessoas Idosas de 2002. Embora a legislação garanta os direitos das 
pessoas idosas, na prática essas proteções não são plenamente cumpridas. 
O México estabeleceu uma instituição dentro do governo federal dedicada à 
população envelhecida, que é responsável por gerar todas as políticas públicas 
sobre envelhecimento e pessoas idosas, além de desenvolver métodos para 
implementar essas políticas. 

Essa instituição, o Instituto Nacional das Pessoas idosas, está em funcionamento 
há décadas. Durante seu mandato, o instituto conseguiu estabelecer apenas 
seis residências diurnas e seis residências permanentes para pessoas idosas 
na Cidade do México e acordos com empresas privadas e instituições públicas 
para permitir que as pessoas idosas tenham acesso a serviços preferenciais ou 
com descontos (alimentos, transporte público, serviços jurídicos, serviços de 
saúde, deduções mensais na conta de eletricidade e água). Com base no último 
censo, cerca de 1,5 milhões de pessoas idosas vivem na Cidade do México (1). 

Carência de cuidados especializados e baixa satisfação geral com os cuidados recebidos

A satisfação com os serviços de saúde no México é baixa. Em 2013, 60% das 
pessoas idosas declaravam não estar muito satisfeitas (18), e 31% consideravam 
os serviços de saúde recebidos em 2018 deficientes ou ruins (4).

Em 2018, estimava-se que o país tinha um geriatra certificado para cada 
25  000  pessoas idosas, mas apenas 13  instituições de ensino públicas 
e privadas incluíam a geriatria em seus programas acadêmicos de pós-
graduação ou especialização. No total, 22 das 89 universidades oferecem 
graduação em gerontologia ou gerontologia social (24,7%), ao passo que 36 
das 89 universidades (40,4%) oferecem diplomas de pediatria (19). O Instituto 
Mexicano do Seguro Social (IMSS) é a instituição especializada do país, com 
170 médicos geriatras em hospitais e 80 enfermeiros geriatras (20).

IV. Efetividade da resposta intersetorial nos determinantes de saúde 
em pessoas idosas 

Os determinantes sociais da saúde não favorecem o envelhecimento saudável

Apesar da legislação específica, condições sociais adversas prejudicam a saúde 
e o bem-estar geral. As pessoas  idosas mexicanas vivem principalmente em 
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áreas urbanas, são casados ou têm um parceiro; 12% das pessoas idosas vivem 
sozinhas (1). Em 2020, 18,1% das pessoas idosas relataram não ter educação 
formal, 47,8% haviam completado o ensino fundamental e cerca de 25% não 
eram alfabetizadas (21). Os dados do censo revelam que 26% dos domicílios 
mexicanos informavam ter pelo menos um membro com 60 anos ou mais (22). 

Um estudo sobre carência social mostra que 37,5% das pessoas idosas vivem 
na pobreza (renda abaixo da linha de pobreza) e 76,5% experimentaram pelo 
menos um dos seis indicadores de carência social (acesso inadequado a 
serviços de saúde, acesso inadequado à previdência social, tipo e qualidade 
inadequados de moradia, educação inadequada, acesso inadequado a serviços 
em domicílio e acesso inadequado à alimentação). A educação inadequada 
foi o indicador mais prevalente, afetando 54,5% dessa faixa etária e causando 
efeitos adversos adicionais ao longo da vida ao impactar o emprego, a renda 
e as oportunidades de previdência social (17). 

Em 2018, 40,9% da população com 65 anos ou mais tinha a transferência de 
renda como principal fonte de renda, principalmente na forma de pensões, 
programas sociais e apoio de outras famílias. Até 2020, cerca de 33% das 
pessoas idosas recebiam pensão contributiva (que exige contribuições 
dos funcionários) e 53% recebiam pensão não contributiva (que não exige 
contribuições dos funcionários). Há uma diferença acentuada nos valores 
recebidos em cada uma (23).

Em 2019, apenas 7% das pessoas com mais de 55 anos tinham telefone celular 
e 35% eram usuários da Internet, em comparação a 75% e 70% da população 
com seis anos de idade ou mais, respectivamente, revelando atraso no uso e 
acesso a diversos serviços de telecomunicação (22).

V. Cuidados de longo prazo no México 
No México, praticamente inexistem estratégias para pessoas dependentes ou 
com deficiência. O país não possui um sistema de cuidados de longo prazo 
com financiamento público nem serviços públicos específicos que prestem 
assistência a pessoas com perda de capacidade funcional ou com deficiências. 
Como resultado, cuidadores familiares não remunerados prestam cuidados de 
longo prazo em casa (24).

Por outro lado, as necessidades de atenção estão aumentando, e a oferta de 
serviços para pessoas idosas financiados com verbas públicas é praticamente 
inexistente. Atualmente, 16% das pessoas idosas têm dificuldade para 
realizar algumas atividades básicas da vida diária (ABVD) (caminhar, tomar 
banho, comer, ir para a cama, usar o banheiro) e 14%, algumas atividades 
instrumentais da vida diária (AIVD) (preparar refeições, fazer compras, tomar 
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medicamentos, administrar o próprio dinheiro) (11). O censo de 2020 identificou 
1504 instituições de longa permanência para pessoas idosas (ILPIs). Dessas, 
apenas dez recebiam financiamento público e, de modo geral, os recursos 
disponíveis estavam abaixo do ideal. Apenas 1% do pessoal que trabalhava em 
ILPIs tinha competências para o cuidado de pessoas idosas (22).

Os gastos em saúde do México representaram 5,7% do produto interno bruto 
(PIB) total em 2018. Desse total, 4,1% correspondem à produção total de bens e 
serviços do setor de saúde e 1,6% representa trabalho não remunerado atribuído 
à saúde, ou seja, todos os cuidados relacionados à saúde prestados dentro do 
domicílio para pessoas doentes ou com deficiências ou incapacidades (25). 

Quando os gastos totais são desagregados por bens ou serviços fornecidos, os 
cuidados de saúde não remunerados representam 29,1% do PIB total do setor de 
saúde, ao passo que a produção de bens e serviços nesse setor corresponde aos 
70,9% restantes. De acordo com as estimativas mais recentes (2018), cuidados 
de saúde não remunerados representam uma maior proporção da prestação 
de serviços de saúde em comparação a todos os serviços hospitalares (20,3%) 
e serviços ambulatoriais ou de atenção primária (17,0%) (25). Estima-se que 
cerca de 40% da assistência domiciliar não remunerada à saúde seja prestada 
a pessoas idosas, com um valor econômico de 73 679 milhões de pesos (cerca 
de US$ 4 604 937 em 2015) (26).

Apenas dois programas oferecem assistência domiciliar para adultos e pessoas 
idosas com doenças crônicas, o Programa de Atenção a Pacientes Crônicos 
(Atención de Enfermos Crónicos), do IMSS, e o Programa Saúde em sua 
Casa (Salud en tu casa, antigo Medico en tu casa), dos Serviços de Saúde da 
Cidade do México. As principais doenças tratadas são doenças degenerativas 
crônicas e suas sequelas, como acidente vascular cerebral, doença pulmonar 
obstrutiva crônica (DPOC), insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica, 
doença de Alzheimer e quadros terminais de câncer. Porém, seu escopo e 
alcance têm sido limitados, e os programas se baseiam em doenças crônicas 
e não especificamente nas necessidades das pessoas idosas e em quadros 
relacionados ao processo de envelhecimento que podem exigir cuidados, como 
a fragilidade (27).

Na atual administração, o programa da Cidade do México está voltado para 
adultos com idade superior a 68 anos que sejam considerados “em risco” e não 
sejam mais capazes de se deslocar para obter serviços de saúde pessoalmente, 
bem como para pessoas que precisam de cuidados paliativos (28). Entretanto, 
não há nenhuma informação publicamente disponível sobre como o programa 
funciona, sua população-alvo ou seu desempenho.
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Conclusão
Para responder aos desafios causados pela aceleração da transição demográfica 
e epidemiológica, é necessário priorizar a população idosa, o envelhecimento 
e as políticas de saúde relevantes em nível federal, estadual e local. É preciso 
tomar medidas concretas em curto prazo.

Apesar de existirem diferentes estratégias para apoiar as pessoas idosas, elas 
têm se concentrado principalmente em fornecer uma renda mínima por meio de 
programas de apoio e pensões não contributivas. Serviços sociais e de saúde 
fragmentados levam a cuidados insuficientes, manejo e tratamento incorretos 
de doenças crônicas e desfechos adversos de saúde.

Portanto, como no caso de muitos países da Região, o México precisa 
implementar cuidados integrados e centrados na pessoa para todas as 
pessoas idosas em âmbito nacional, de uma forma que responda efetivamente 
às necessidades individuais e populacionais e resulte em cuidados ideais em 
tempo hábil.

No caso dos cuidados de longo prazo, a ausência de normas e regulamentos 
nacionais é um grande desafio. Padrões de tratamento, sistemas de segurança 
e avaliação e um registro nacional de instituições públicas, privadas e sem fins 
lucrativos que cuidam de pessoas idosas e com deficiência ou incapacidades 
são medidas que devem ser implementadas imediatamente. 

Durante a pandemia de COVID19, ficou evidente que, além dos padrões de 
tratamento ideais, os estabelecimentos que prestam cuidados de longo prazo 
necessitam de diretrizes de atenção durante situações de crise, como uma 
pandemia, um terremoto, um furacão ou outros desastres naturais comuns em 
diferentes regiões do país. Também são urgentemente necessários sistemas de 
informação adequados que exijam que as instituições de longa permanência 
para pessoas idosas  reúnam e apresentem informações específicas.

Há uma grande necessidade de reconhecer e implementar estratégias de apoio 
para grupos especialmente vulneráveis nesta situação de crise, como para 
cuidadores familiares não remunerados e pessoas que vivem com demência 
ou com deficiências ou incapacidades. 

Por último, a evidente pressão sobre o sistema de saúde em situações de crise 
destaca a necessidade urgente de um sistema de saúde universal que priorize 
o atendimento integrado e centrado na pessoa, tenha financiamento adequado 
e esteja bem equipado em termos de infraestrutura e recursos humanos.
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