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RESUMO
O envelhecimento da população mundial é hoje um acontecimento observável universalmente,
característico tanto dos países desenvolvidos como, de modo crescente, do Terceiro Mundo. O
envelhecimento é um fenômeno novo ao qual mesmo os países mais ricos e poderosos ainda estão
tentando se adaptar. O que era no passado privilégio de alguns poucos passou a ser uma
experiência de um número crescente de pessoas em todo o mundo. Envelhecendo final deste século
já não é proeza reservada a uma pequena parcela da população. Praticamente em todos os Estados
do mundo, a cada ao aumenta a proporção de idosos na população total. Isso é decorrência da
diminuição nas taxas de mortalidade e de natalidade que ocorre ate mesmo nos paises mais pobres.
Existe assim um progressivo envelhecimento da população mundial, que por enquanto é muito mais
perceptível nas economias industrializadas e com elevada expectativa de vida.
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1 INTRODUÇÃO
O envelhecimento terá um impacto profundo nas sociedades e deverá reter cada vez mais a
atenção dos decisórios políticos, no século XXI. No mundo desenvolvido, mas também em
numerosas regiões do mundo em desenvolvimento, a proporção de pessoas idosas na população está
a aumentar rapidamente. O envelhecimento reflete o êxito do processo de desenvolvimento humano,
uma vez que é uma conseqüência da queda da mortalidade (aliada a uma descida da fecundidade) e
de uma maior longevidade. O envelhecimento cria novas oportunidades, associadas à participação
ativa dos idosos tanto na economia como na sociedade em geral. Nesses países, principalmente no
mundo em desenvolvimento, onde o número de jovens está ainda a aumentar rapidamente, a
conjuntura é propícia ao desenvolvimento econômico. O envelhecimento da população também
levanta desafios importantes, em particular no que se refere à viabilidade financeira dos sistemas de
reforma, aos custos dos sistemas de cuidados de saúde e à plena integração dos idosos como
parceiros ativos do desenvolvimento da sociedade.
Individualmente a idade de uma pessoa é mensurada pelo intervalo de tempo transcorrido
entre a data atual e de seu nascimento, sendo mais velha a pessoa que tem a idade mais elevada. A
sobrevivência média individual varia não só de pessoa para pessoa como também ao longo do
tempo. Sendo amplas as diferenças individuais no processo de envelhecimento individual, enquanto
processo biológico de declínio e deterioração, centrar o processo de envelhecimento na ampliação da
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idade cronológica oferece apenas uma compreensão superficial. Assim como o sexo, a cor e a classe
social, a idade é um dos mais importantes fatores de diferenciação social e uma característica
essencial da vida sócio-cultural de qualquer sociedade, variando entre populações a percepção sobre
o envelhecimento e o valor e o papel do idoso.
2 OS IDOSOS NO BRASIL
A estrutura da população brasileira já passou por diversas mudanças. Houve momentos da
história em que tivemos crescimento natural acelerado, com número de jovens maior do que de
idosos. Em outros momentos tivemos queda no crescimento natural, e daí por diante a população
oscilou muito quanto à estrutura etária.
A partir de 1970, as taxas de natalidade diminuíram gradativamente, em decorrência do
ingresso das mulheres no mundo profissional; que passou a não ter mais tempo para cuidar de filhos,
e a considerar os altos custos que os mesmos geram para sua educação. Com a diminuição das taxas
de natalidade, a população vai envelhecendo aos poucos.
Os idosos são hoje 14,5 milhões de pessoas, 8,6% da população total do País, segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no Censo 2000. O instituto
considera idosas as pessoas com 60 anos ou mais, mesmo limite de idade considerado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) para os países em desenvolvimento. Em uma década, o
número de idosos no Brasil cresceu 17%, em 1991, ele correspondia a 7,3% da população.
O envelhecimento da população brasileira é reflexo do aumento da expectativa de vida,
devido ao avanço no campo da saúde e à redução da taxa de natalidade. Prova disso é a participação
dos idosos com 75 anos ou mais no total da população - em 1991, eles eram 2,4 milhões (1,6%) e,
em 2000, 3,6 milhões (2,1%).
A população brasileira vive, hoje, em média, de 68,6 anos, 2,5 anos a mais do que no início
da década de 90. Estima-se que em 2020 a população com mais de 60 anos no País deva chegar a 30
milhões de pessoas (13% do total), e a esperança de vida, a 70,3 anos.
O quadro é um retrato do que acontece com os países como o Brasil, que está envelhecendo
ainda na fase do desenvolvimento. Já os países desenvolvidos tiveram um período maior, cerca de
cem anos, para se adaptar. O Centro Internacional para o Envelhecimento Saudável, prevê que, nas
próximas décadas, três quartos da população idosa do mundo esteja nos países em desenvolvimento.
A importância dos idosos para o País não se resume à sua crescente participação no total da
população. Boa parte dos idosos hoje são chefes de família e nessas famílias a renda média é
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superior àquelas chefiadas por adultos não-idosos. Segundo o Censo 2000, 62,4% dos idosos e
37,6% das idosas são chefes de família, somando 8,9 milhões de pessoas. Além disso, 54,5% dos
idosos chefes de família vivem com os seus filhos e os sustentam.

3 MODO DE VIDA DETERMINA ENVELHECIMENTO FEMININO
Há determinantes culturais e de gênero é essencial para se promover um envelhecimento
saudável e ativo ao longo da vida. Partindo do princípio de que as mulheres idosas não formam um
grupo homogêneo e de que a diversidade individual aumenta com a idade, as capacidades funcionais
dos indivíduos, como a força muscular e a capacidade respiratória, podem ter seu declínio
amenizado dependendo do estilo de vida adotado. Isso envolve não apenas fatores como a nutrição e
os níveis de atividade física, mas também fatores externos e ambientais, que são influenciados pela
cultura. Apontando, ainda, para a possibilidade de se atenuar os fatores que favorecem o
envelhecimento por meio de políticas públicas.
O aumento na proporção de idosos e, principalmente, de mulheres idosas chefes de
família ou cônjuges e a redução na proporção de idosos vivendo na casa de filhos,
genros, noras, irmãos ou outros parentes foi outra mudança importante verificada no
período 1981-2001. Essa mudança foi mais acentuada entre as mulheres, pois eram
elas que apresentavam, em 1981, a mais elevada proporção de residência em casa de
parentes e a mais baixa proporção de mulheres chefes de família. Já foi visto em
outros trabalhos que essa é uma maneira de avaliar a dependência dos idosos em
relação às suas famílias, com base em dados secundários (Camarano e El Ghaouri,
1999).

Os estudos demográficos sobre envelhecimento afirmam, freqüentemente, que as
disparidades entre os sexos são importantes: as mulheres constituem a maior parte da população
mundial idosa. No processo do envelhecimento feminino, os dados mostram que, em 1980, havia em
escala mundial, três homens de 65 anos e mais para cada quatro mulheres, relação que se mostra
ainda mais forte nos países desenvolvidos, em razão do grande número de homens mortos durante a
Segunda Guerra Mundial. Alguns estudos mostram que quanto mais a idade aumenta, mais as
mulheres são numerosas; o envelhecimento passa a ser um fenômeno que se conjuga, antes de tudo,
no feminino.

4 POPULAÇÃO MUNDIAL MAIS VELHA NOS PRÓXIMOS 20 ANOS
Estudos revelam que o envelhecimento da população mundial vai aumentar rapidamente nos
próximos vinte anos. O pico de envelhecimento será atingido em 2030, data que marcará um
abrandamento da tendência. Há nível mundial, a proporção de idosos (pessoas com mais de 60 anos)
vai triplicar durante este século, atingindo os trinta e dois por cento.
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Na Europa Ocidental, quarenta e seis por cento da população terá mais de 60 anos no final do
século. Na China, por exemplo, este grupo representa agora apenas dez por cento da população, mas
irá registrar os mesmos valores que na velha Europa. O Japão será o primeiro dos países ocidentais a
atingir os mais altos valores de envelhecimento, enquanto na América do Norte, Europa, China e
antiga União Soviética só atingirão o pico entre 2020 e 2030.

5 O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL É UM FENÔMENO MUNDIAL
Países desenvolvidos envelheceram de maneira gradual e ainda continua esse
processo, porém agora de forma mais lenta. Países em desenvolvimento, como o Brasil
apresentam índices explosivos de aumento da expectativa de vida e dessa maneira uma
verdadeira multidão de pessoas envelhece ao mesmo tempo...
O mundo está no limiar de uma transformação social, inclusive uma revolução, que tem
poucos paralelos no passado da humanidade. Chama-se envelhecimento mundial e, nas próximas
décadas, submeterá os países desenvolvidos a uma extraordinária tensão econômica, social e
política.
Ao longo de toda a história, os idosos (pessoas com 65 anos de idade ou mais) nunca
representaram mais do que dois ou três por cento da população. Há 150 anos, aproximadamente, essa
proporção começou a subir. No mundo desenvolvido de hoje representa quase 15%. No ano 2030 se
aproximará de 25%, podendo chegar a 30% em alguns dos países da Europa continental que
envelheceram rapidamente.
Em geral, o mundo em vias de desenvolvimento permanecerá muito mais jovem num futuro
previsível. Mesmo assim também está envelhecendo. Espera-se que vários países importantes da
Ásia Oriental, incluídos China, Taiwan, Singapura e as duas Coréias, cheguem ao mesmo nível de
dependência da idade avançada do mundo desenvolvido na metade do próximo século. O
envelhecimento mundial imporá novas cargas aos trabalhadores e aos empregadores e apresenta
decisões difíceis para os eleitores e líderes governamentais.
Existe um custo fiscal espantoso. Em cada um dos principais países desenvolvidos, a reserva
matemática não fundada ou passiva a descoberto, das aposentadorias públicas em si, representa de
cem a duzentos e cinqüenta por cento do PIB (Produto Interno Bruto), um valor muito maior, em
cada país, do que a dívida pública oficial. A carga dos benefícios médicos para os idosos de amanhã
poderá ser ainda maior.
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Mas o desafio do envelhecimento mundial vai mais além que seus efeitos sobre os
orçamentos governamentais. Promete reestruturar a economia, mudar a forma da família, redefinir
políticas e, inclusive, reacomodar a ordem geopolítica do próximo século. Diferentemente de muitas
previsões a respeito do futuro, o envelhecimento mundial não é apenas uma hipótese. Seu momento
e magnitude aproximados já estão determinados. É uma revolução que acontecerá com certeza e,
quando acontecer, nada voltará a ser igual.

6 A POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO
Os desafios trazidos pelo envelhecimento da população têm diversas dimensões e
dificuldades, mas nada é mais justo do que garantir ao idoso a sua integração na comunidade. O
envelhecimento da população influencia o consumo, a transferência de capital e propriedades,
impostos, pensões, o mercado de trabalho, a saúde e assistência médica, a composição e organização
da família. É um processo normal, inevitável, irreversível e não uma doença. Portanto, não deve ser
tratado apenas com soluções médicas, mas também por intervenções sociais, econômicas e
ambientais.
A política pública de atenção ao idoso se relaciona com o desenvolvimento sócio-econômico
e cultural, bem como com a ação reivindicatória dos movimentos sociais. Um marco importante
dessa trajetória foi a Constituição Federal de 1988, que introduziu em suas disposições o conceito de
Seguridade Social, fazendo com que a rede de proteção social alterasse o seu enfoque estritamente
assistencialista, passando a ter uma conotação ampliada de cidadania.
A legislação brasileira procurou se adequar a tal orientação, embora ainda falte algumas
medidas. A Política Nacional do Idoso, estabelecida em 1994 (Lei 8.842), criou normas para os
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direitos sociais dos idosos, garantindo autonomia, integração e participação efetiva como
instrumento de cidadania. Essa lei foi reivindicada pela sociedade, sendo resultado de inúmeras
discussões e consultas ocorridas nos estados, nas quais participaram idosos ativos, aposentados,
professores universitários, profissionais da área de gerontologia e geriatria e várias entidades
representativas desse segmento, que elaboraram um documento que se transformou no texto base da
lei.
O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. Uma série de fatores
conjugados, entre os quais o melhor controle das doenças transmissíveis, a contenção
de afecções crônicas, o surgimento de novas drogas, a melhora das condições
sanitárias e a redução da fertilidade, têm favorecido o aumento da expectativa de
vida das populações. (GOMES; FERREIRA, 1985, BERQUO; LEITZ, 1988).

Entretanto, essa legislação não tem sido eficientemente aplicada. Isto se deve a vários fatores,
que vão desde contradições dos próprios textos legais até o desconhecimento de seu conteúdo. Na
análise de muitos juristas, a dificuldade de funcionamento efetivo daquilo que está disposta na
legislação está muito ligada à tradição centralizadora e segmentadora das políticas públicas no
Brasil, que provoca a superposição desarticulada de programas e projetos voltados para um mesmo
público. A área de amparo à terceira idade é um dos exemplos que mais chama atenção para a
necessidade de uma "intersetorialidade" na ação pública, pois os idosos muitas vezes são "vítimas"
de projetos implantados sem qualquer articulação pelos órgãos de educação, de assistência social e
de saúde.
A Política Nacional do Idoso objetiva criar condições para promover a longevidade com
qualidade de vida, colocando em prática ações voltadas, não apenas para os que estão velhos, mas
também para aqueles que vão envelhecer, bem como lista as competências das várias áreas e seus
respectivos órgãos.

7 TAXAS DE FERTILIDADE
Em grande parte, o aumento atual do número de pessoas idosas em países menos
desenvolvidos é decorrente do alto número de nascimentos durante as primeiras décadas deste
século, associado a um progressivo decréscimo nas taxas de mortalidades. Da mesma forma, o
envelhecimento da população de países europeus das últimas décadas se deve a taxas de natalidade
relativamente altas no primeiro quarto do século associadas às taxas decrescentes de mortalidades
em todos os grupos etários. Em seguida as taxas de natalidade decaíram, fazendo com que a
proporção de adultos progressivamente aumentasse. O processo é, portanto dinâmico; para que uma
população envelheça é necessário primeiro que nasçam muitas crianças, segundo que as mesmas
sobrevivam até idades avançadas e que, simultaneamente, o número de nascimentos diminua. Com
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isso a entrada de jovens na população decresce, e as proporções daqueles que sobreviveram até
idades mais avançadas passa a crescer.
As taxas de fertilidade da maioria dos países estão em declínio (Tabela 7 — Fig. 3). No
entanto, mesmo um rápido declínio nas mesmas, como por exemplo, o que atualmente se verifica no
Brasil (decréscimo de mais de um terço entre 1970 e 1980 e ainda mais acentuado desde então), não
se traduz necessariamente em imediato envelhecimento da população em termos relativos. Ainda que
a vida média do brasileiro tenha aumentado muito nesse final de século, as altas taxas de fertilidade
do passado próximo ainda se refletirão nas pirâmides populacionais das próximas décadas. Isso se
deve ao efeito tardio do alto número de nascimentos há 40, 30 ou 20 anos — uma população jovem
numerosa, que sobreviveu até a idade reprodutiva. Mesmo que eles tenham poucos filhos, o efeito
multiplicador ainda é manifestado por algum tempo (Figura 4).
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Como a taxa de fertilidade nos anos 60 era consideravelmente maior do que a atual, a base da
pirâmide populacional de hoje é menor do que a de algumas décadas passadas, o que significa que a
proporção de crianças está decrescendo e, conseqüentemente, a faixa adulta aumentando. Esta coorte
nascida na década de 60 será, no ano 2020, a responsável pela pressão no topo da pirâmide
populacional, fazendo-a ficar com um contorno mais retangular, caso seja mantida a tendência de
baixo índice de fecundidade. Na Alemanha Ocidental, por exemplo, as taxas atuais de crescimento
natural são negativas, ou seja, o número de nascimento é menor do que o de mortes. Isso faz com
que hoje sua pirâmide populacional mostre uma base bem pequena em relações há décadas passadas
e, portanto, uma grande proporção da população nos demais segmentos da pirâmide.
As estimativas de mudanças nas proporções de idosos refletem primariamente taxas de
fecundidade no passado e, ao mesmo tempo, hipóteses quanto às taxas reprodutivas brutas no futuro.
A curto prazo, os decréscimos projetados nas taxas reprodutivas na maioria dos países irão reduzir a
proporção de jovens e aumentar a de idosos. Se, além disso, ocorrer um decréscimo nas taxas de
mortalidade de pessoas adultas e idosas, a proporção das mesmas em relação à população como um
todo irá naturalmente aumentar ainda mais. Esse processo dinâmico no comportamento populacional
tem sido chamado de transição epidemiológica por alguns ou demográfica por outros. Seus estágios
são graduais e podem naturalmente demorar mais ou menos tempo, em resposta a um grande número
de fatores inter-relacionados.

7.1 ESTÁGIOS DA TRANSIÇÃO EPIDEMIOLÓGICA
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1.o Mortalidade concentrada nos primeiros anos de vida (grande percentagem da população é
jovem).
2.o Mortalidade decresce; taxas de crescimento aumentam ou se mantêm elevadas
(percentagem de jovens na população aumenta).
3.o Taxas de fertilidade decrescem; mortalidade continua a cair (aumento da percentagem de
adultos jovens, e progressivamente de pessoas idosas).
4.o Mortalidade em todos os grupos etários continua a cair (aumento contínuo na
percentagem de idosos na população).
Em última análise, o processo de transição epidemiológica descreve a gradual mudança de
situações caracterizadas por alta-mortalidade/alta-fecundidade para a de baixa-mortalidade/baixafecundidade e, conseqüentemente, de uma baixa para uma alta proporção de idosos na população. Se
o processo de transição epidemiológica é comprimido, isto é, se seus vários estágios se passam em
um número menor de anos, as repercussões sociais serão muito mais acentuadas, particularmente se
os recursos materiais da sociedade são limitados. Em grande parte, o maior problema é como
absorver e lidar com as necessidades dos idosos quando as prioridades estão claramente relacionadas
a outros grupos etários da população. Quanto maior o número de pessoas que envelhece, maior a
necessidade de recursos para atender a suas necessidades específicas.

8 CONCLUSÃO
O fenômeno do envelhecimento da população mundial não é assunto novo. China, Japão e
países da Europa e da América do Norte já convivem há muito tempo com um grande contingente de
idosos e com todos os problemas associados ao envelhecimento, como aposentadorias e doenças
próprias da terceira idade. Isto tem como conseqüência altos custos para o Estado, e, portanto, requer
políticas sérias e consistentes a respeito. Países em desenvolvimento, como o Brasil e México vêm
aumentando rapidamente seu contingente de idosos e necessitam urgentemente de políticas racionais
para lidar com as conseqüências sociais, econômicas e de saúde do envelhecimento populacional.
O envelhecimento de sua população é uma aspiração natural de qualquer sociedade. Mas tal,
por si só, não é bastante; é também importante almejar uma melhoria da qualidade de vida daqueles
que já envelheceram ou que estão no processo de envelhecer. Manutenção de autonomia e
independência é uma tarefa complexa que resulta dessa conquista social. O desafio para os países
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subdesenvolvidos é considerável; no passado, quando as populações dos países europeus começaram
a envelhecer, tais países eram os mais ricos e poderosos do mundo.
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