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Terceira e Quarta Idade 

 Terceira Idade 
 Potencial para melhor 

competência física e mental na 

velhice 

 Ganhos em competência física e 

mental 

 Reservas cognitivo-

emocionais da inteligência na 

velhice 

 Envelhecendo bem 

 Altos níveis de bem-estar 

emocional e pessoal 

 • Estratégias para administrar os 

ganhos e as perdas da velhice 

 Quarta Idade 
 Consideráveis perdas em 

potencial cognitivo e em 

capacidade para aprender 

 Aumento na síndrome de 

estresse crônico 

 Considerável prevalência de 

demência (cerca de 50% entre 

os nonagenários) 

 Altos níveis de fragilidade, 

disfuncionalidade e 

multimorbilidade 

 Morrer em idade avançada: com 

dignidade? 

Baltes, Smith, 2002 



Capacidade funcional 

Fonte: Kalache, Kickbusch, 1997, in: OMS 2005 





Envelhecimento no Brasil 

 Autoavaliação de saúde, considerando bom 

 18-29 anos – 81,6%; 

 60-64 anos – 48,4% 

 75anos + - 39,7% 

 Hipertensão 

 18-29 anos –2,8%; 

 60-64 anos – 44,4% 

 75anos + - 55,0% 

 

 

 



Envelhecimento no Brasil 

 Dependência antes de morrer 

 Brasil: 4,2 anos (homens), 4,9 anos (mulheres)  

 Alta divergência entre idosos 

 Razão de suporte 

 Mulheres entre 50 e 59 anos/pessoas acima de 

75 anos – hoje em torno de 3; em 2035 perto de 1 

 

 



Experiências em outros países 

 Limites da transferência de modelos de outros 

países 

 Instituições  

 Experiências históricas 

 Culturas  

 Estruturas diferentes  



Aposentadoria 

 Desafio para todos países 

 Sistemas diferentes, baseados em 3 colunas 

 Sistema público 

 Aposentadoria vinculada à empresa 

 Sistema privado 

 Experiências:  

 Diminuição do sistema público aumenta pobreza 

 Sistema público de garantia de existência, 

desvinculado da biografia do trabalho é positivo 



Estruturas de cuidado 

 Sistemas baseados no cuidado informal (família) 

enfrentam dificuldades pela transição 

demográfica 

 Alteração da estrutura familiar 

 Envolvimento das mulheres no mercado de trabalho 

 Forte diminuição dos cuidadores potenciais (mulheres 

na faixa de 50 a 50 anos) 

• Razão de suporte 

– Mulheres entre 50 e 59 anos/pessoas acima de 75 

anos – hoje em torno de 3; em 2035 perto de 1 

– Itália e Japão enfrentam problemas específicas (2050 

– dobro de idosos (80+) do que cuidadores potenciais 



Realidades e tendências 

 Tendência: manter as pessoas por mais tempo 

possível na sua casa 

 Razões humanas – ambiente conhecido 

 Razões financeiras – mais barato que institucionalização 

 Sistema interligado entre 

 Cuidados familiares 

 Estruturas de apoio (fornecimento de comida, visitas 

domiciliares, serviços de cuidado) 

 Instituições 

 Formas de moradia alternativa 

 Instituições de cuidado (dependência, demência avançada) 



Experiências inovadoras 

 Portal na Internet  

 Necessidades de cuidado (informações 

básicas sobre cuidado) 

 Necessidades de cuidadores (Noruega)  

 Divulgação de inovações por 

especialistas (Suécia) 

 Abrindo espaço para troca de 

informações entre cuidadores 

(Finlândia) 



Experiências inovadoras 

 Treinamento de familiares para sua 

função como cuidador 

 Cursos específicos 

 Orientação nas tarefas básicas 

 Material didático 

 Formas de apoio 

 Férias para cuidadores 

 Clínicas de curta estadia para pessoas 

idosas 



Experiências inovadoras 

 Divisão das competências do 

cuidado 

 Sistema de financiamento do 

cuidado (Alemanha, Japão; seguro 

de cuidado) 

 Dividir as competências de cuidado 

também em instituições  

 Envolver familiares no cuidado 

institucional (França) 



Experiências inovadoras 

 Cuidados ao fim da vida 

 Morrer faz parte da fase final da vida 

 Qualidade do morrer depende de estruturas 

adequadas (equipes de cuidados paliativos; 

equipamentos, ...) 

 Dinamarca: Estrutura de cuidados paliativos e 

equipes especializadas => 75% dos idosos 

morrem hoje em casa 



Experiências inovadoras 

 Visitas obrigatórias em casa de pessoas 

acima de 75 anos por equipes de saúde  

 Situação aumentada em que pessoas idosas 

vivem sozinhas  

 Formas de prevenção 

 



Tendências novas 

 Atenção aos ambientes 

 Gerontologia ambiental – docility hypothese  

 A fragilidade de uma pessoa aumenta a pressão do 

ambiente 

 Adaptação dos ambientes de moradia  

 Impedir quedas 

 Estimulação  

 Acessibilidade (prédios, casas, elevadores, ...) 

 Comunidade (calçada, parques, espaços de 

lazer, ...) 



Situação no Brasil 

 Cuidados a cargo da família (-mulher)  

 Surgimento de cuidadores (profissionais, mas 

informais) 

 Instituições de longa permanência 

 Focos e qualidades muito variados  



Tendências no Brasil 

 Formação profissional ainda altamente deficitária  

 Pequenas mudanças  

 Surgimento de centro-dias 

 Reflexões sobre instituições de cuidado prolongado (RS – 

transformar pequenos hospitais no interior sem maiores 

condições de atendimento) 

 Acompanhamento da fase pós-hospital 

 Registros de vulnerabilidade para possibilitar atendimento 

prioritário para idosos 

 Ampliação de cuidados paliativos (Tese: Patricia 

Lichtenfels) 



Conclusões 

 Questão do cuidado vai aumentar muito 

rapidamente com transição demográfica 

 Necessidade de estruturas públicas para dar 

suporte ao cuidado  

 Importância da prevenção (em todas as idades) 

 Cuidado com desmonte de estruturas existentes 

 Abrangência das aposentadorias  



Conclusões 

 Dar sentido à vida na velhice, na idade avançada e na 

dependência.  

 


