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1. Envelhecimento populacional: novo padrão demográfico brasileiro 

 
Está se tornando cada vez mais comum encontrarmos estudos científicos que 

abordem o aumento da expectativa de vida do brasileiro, sobretudo da população feminina. 
A fase atual da transição demográfica, também chamada de novo padrão demográfico é 
resultado de intensas mudanças, sobretudo no padrão reprodutivo da mulher brasileira, 
especificamente dos baixos níveis de fecundidade; aumento da longevidade e urbanização 
acelerada (SIMÕES, 2016; CAMARANO et al. 1999).  Com projeção de taxas de 
crescimento de mais de 4% ao ano no período entre 2012 e 2022, a população com 60 anos 
ou mais de idade passa de 14,2 milhões em 2000, para 19,6 milhões em 2010, sendo capaz 
de atingir 41,5 milhões em 2030, e 73,5 milhões em 2060. Estima-se um aumento médio de 
mais de 1,0 milhão de idosos anualmente nos próximos 10 anos (BORGES, CAMPOS e 
SILVA, 2015), destacando que o número de idosos acima dos 80 anos poderá quadruplicar, 
sendo capaz de alçar a média de 2 milhões em 2050 (ONU, 2016). 

A convergência entre essas transformações levou a um crescimento mais intensivo da 
população idosa em relação às demais faixas etárias. Segundo Simões (2016), embora não 
se possa afirmar com absoluta convicção quais foram as causas que levaram à redução da 
mortalidade, é necessário mencionar, dentre elas, as transformações no campo da saúde 
pública, da previdência social, da infraestrutura urbana e a regulamentação do trabalho nas 
principais regiões do país a partir do ano de 1930. Esses fatores institucionais associados 
aos avanços nas indústrias farmoquímicas, contribuíram para redução e controle de 
diversas doenças, principalmente as infectocontagiosas e pulmonares, que até então 
apresentavam elevada incidência, com altos níveis de mortalidade (SIMÕES, 2016). 
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Outra questão relevante a ser focada se refere às intensas transformações ocorridas na 
sociedade brasileira no final da década de 60 (sessenta) e início da década de 70 (setenta). 
Entre estas mudanças estão, acentuados deslocamentos do campo para a cidade, 
assalariamento da população brasileira e engajamento da mulher no mercado de trabalho, 
disseminação de um modelo econômico voltado para o consumo de bens duráveis em 
íntima associação com as generalizações das relações de mercado e elevação dos custos 
de reprodução familiar e social, entre outros fatores que alteraram as mudanças 
comportamentais reprodutivas da população (SIMÕES, 2016). Estas mudanças de 
comportamento levaram ao segmento idoso, que passou a viver mais, a ter um peso maior 
no total da população. 

2.  Caracterização do processo de envelhecimento: consequências do uso da idade 

O envelhecimento se caracteriza como um processo heterogêneo, ou seja, cada 
indivíduo vivencia essa fase de forma peculiar, considerando sua história particular e todos 
os aspectos estruturais envolvidos como classe, gênero e etnia (MINAYO e COIMBRA JR., 
2011). Diante das incontáveis particularidades vivenciadas pelos indivíduos torna-se 
impossível aprofundar em uma definição única que abarque todas as transformações 
advindas do envelhecimento.  

Segundo Camarano, Kanso e Mello (2004) são considerados como idosos todos os que 
compõem a população de 60 anos ou mais, tal como definido pelo marco legal da Política 
Nacional do Idoso e pelo Estatuto do Idoso. O Brasil adota este conceito, que foi sugerido 
pela Organização das Nações Unidas (2009) para os países em desenvolvimento, no qual 
um sujeito é considerado idoso ao atingir a idade de 60 anos. Já nos países desenvolvidos, 
idoso é aquele que possui 65 anos ou mais. (AMARAL JUNIOR, 2013; CAMARANO et al., 
2004). 

Para Camarano et al. (1999) uma das consequências do uso da idade para definição de 
indivíduos como idosos, é o poder prescritivo contido nessa definição. De acordo com os 
autores, a sociedade cria expectativas em relação aos papéis sociais daqueles com o status 
de idoso, exercendo diversas formas de coerção para que esses papéis se cumpram 
independente das características particulares de cada um. 

Ainda segundo Camarano et al. (op.cit.) uma das tentativas de se distinguir um indivíduo 
idoso de um indivíduo não-idoso é baseada em caráter biológico, onde estipula-se um 
padrão de declínio de determinadas caraterísticas físicas. No entanto essa classificação não 
é satisfatória, pois a definição de idoso não diz respeito a um indivíduo isolado, mas à 
sociedade em que este se encontra inserido.  

Admite-se que o envelhecimento populacional traz novos desafios, no que se refere ao 
campo da saúde, da transferência de renda, na indústria de eletrodomésticos, na família, no 
que se refere ao cuidado, dentre outros campos da esfera privada e social. É comum 
encontrarmos na literatura trabalhos que retratem a sobrecarga gerada na família por 
indivíduos de idade avançada, bem como a falta de apoio do poder público (MINAYO e 
COIMBRA JR., 2011). 

3. O cuidar da pessoa idosa: quem se responsabiliza? 

Segundo a Lei nº 10.741 de 1º de Outubro de 2003 que dispõe sobre o Estatuto do 
Idoso e dá outras providências, é obrigação da família, da sociedade, da comunidade e do 
poder público assegurar ao idoso, de forma prioritária, a efetivação do direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, 
à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 2003). 
Todavia segundo Nardi et al. (2012) verifica-se uma lacuna referente ao idoso dependente e 
ao cuidador familiar na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Para os autores este 
documento aponta a família como responsável pelo cuidado do idoso em relação ao 
atendimento de suas necessidades, porém não institui um sistema de apoio formal e 
adequado às famílias, causando um estado de indefinição de responsabilidades das 
instâncias públicas nesta área.  



 

3 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 
4. Considerações finais 

O rápido envelhecimento da população traz importantes desafios para a sociedade 
em todos os campos. Não é temática recente que questões relacionadas ao envelhecimento 
já fazem parte da agenda pública, indicando a relevância e a urgência em se pensar 
medidas que garantam proteção e bem-estar aos indivíduos idosos. Segundo Camarano, 
Kanso e Mello (2004) o futuro perfil da maioria dos idosos brasileiros será marcado 
majoritariamente pela presença feminina, sem cônjuges, a maior parcela vivendo sozinhos 
ou com os filhos e em alguns casos retornarão ao mercado de trabalho. Destaca-se a 
importância de estudos das diversas áreas do saber, que discutam as particularidades 
vivenciadas pelos idosos no campo social e individual, uma vez que ambos se articulam na 
vida cotiana. 
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