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Declaração pela não Discriminação: 
 
A doença SARS COV 2, que se espalhou por todo o mundo, atualmente está 

causando sérios danos aos sistemas de saúde e às economias da América 

Latina e do Caribe, para os quais a região não estava preparada, pois, ela se 

encontra em  fase de desenvolvimento e, em processo acelerado de 

envelhecimento e transição demográfica. 

 

Levando em conta que a Convenção Interamericana para a Proteção dos 

Direitos Humanos das Pessoas Idosas que declara em seus artigos 5º e 6º os 

princípios de "Igualdade e não Discriminação em razão da idade", bem como o 

"Direito à vida", dignidade na velhice”, o Comitê Latino-Americano e do 

Caribe da IAGG (COMLAT), dada a situação atual do colapso dos sistemas de 

saúde em algumas regiões da América Latina e do Caribe declara: 

 

- O cuidado e a manutenção da vida humana é um bem supremo, que deve ser 

voltado para todas as pessoas e que só deve dar lugar a cuidados do final da 

vida ou paliativos quando o avanço da doença que o deteriorou tiver chegado. 

Determinando que devam tomar todas as medidas necessárias para o conforto e 

boa morte, com os cuidados adequados. 

 

Qualquer consideração que leve em conta apenas a idade para o processo de 

tomada de decisão é uma discriminação incompatível com os direitos 

humanos. A correta avaliação do idoso, por meio dos instrumentos da 

avaliação geriátrica ampla (AGA), possibilita estabelecer claramente o nível 

clínico de atendimento e a necessidade de recursos para manter o atendimento 

alinhado aos princípios éticos de autonomia, beneficência, não maleficência e 

justiça. 

 

- Sugerimos que os governos levem em conta as opiniões dos diferentes 

serviços de Geriatria e Gerontologia dos países que devem apoiar a tomada de 

decisões. 

 

- Em consequência: 

 Exoramos os governos da região e os sistemas de saúde a não discriminarem 

com base na idade, e sim priorizando o uso adequado dos recursos de acordo 

com as necessidades das pessoas, garantindo dignidade a todas elas e pela 

não  discriminação por qualquer motivo. 

 

 
 
 
 
-Em conseqüência: 
  Exorta os governos da região e os sistemas de saúde a não 
discriminar com base na idade, priorizando o uso adequado dos 
recursos de acordo com as necessidades das pessoas, garantindo 
dignidade a todos eles e não  discriminação por qualquer motivo. 
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