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PREVALÊNCIA DA LIMITAÇÃO FUNCIONAL 

ENTRE  IDOSOS 

 70%  SUS 

 30% Suplementar 

 6,5 milhões dos idosos necessitam 

ajuda para AVD’s 

 5,7 milhões de famílias envolvidas no 

cuidado.  



CENSO 2014 

 10,3% das mulheres idosas não tinham autonomia  

para lidar com avd’s. 

 

 13,1% não enxergavam. 

  

  8,0% dos homens não têm autonomia. 

 

 13,2% não enxergavam.  

 

  85% dos idosos brasileiros são ativos. 

 



                 PROJEÇÕES ONU 

 

Entre  2000 e 2050, a proporção de pessoas 
com 60 anos e mais de idade duplicará, 
passando de 10% para 21%,  Crianças reduzir-
se-á de 30% para 21%.  

 

 

Países em desenvolvimento- será mais 
acentuado: em 2050, a proporção de idosos 
aumentará de 8% para 19%, enquanto a de 
crianças decrescerá de 33% para 22%.  



 

 

Hoje, no Brasil, as pessoas estão 

vivendo mais: em média 75,7 

anos de idade, sendo 

considerável o aumento  daquelas 

com sessenta anos e mais.  

 
 



A dependência tende a se ampliar,  

 

As más formações congênitas, os 
acidentes (laborais, de trânsito, 
domésticos), as novas enfermidades 
que invalidam as pessoas, como a 
AIDS, e o próprio curso da idade, sob 
determinadas circunstâncias físicas e 
pessoais, são fatores que contribuem 
para que a dependência seja um  
problema social de primeira 
magnitude. 



       POLÍTICA DE CUIDADO(OCDE) 

 

Define como política de cuidado de 

longa duração “uma política 

transversal que inclua um conjunto de 

serviços para pessoas que dependem 

de  ajuda para AVD's  por um longo 

período de tempo”.  



 OS EFEITOS QUE DETERMINAM AS FORMAS DE CONSIDERAR  

A SAÚDE E SEU  FUNCIONAMIENTO NA VELHICE  

 

 A  capacidad intrínseca, que se refere a  

combinação de todas as capacidades 

 físicas e mentais que um individuo possa utilizar 

em um determinado momento.  

 

 O meio em que vive e sua interação com ele.O 

entorno oferece uma série de recuros ou busca 

uma série de obstáculos que, em ultima instancia, 

determinará se uma pessoa com um determinado 

    nível de capacidade possa fazer as coisas que  

lhes sintam  importantes(OMS,2015). 



Esta relação  entre o indivíduo e o 

meio em que vive, e como interagem, 

é o que se conoce como capacidade 

funcional.  

 

Envelhecimento Saudável é o 

processo de desenvolver e  manter a 

capacidade funcional que  permite o 

bem-estar na velhice(OMS,2015). 
 



        MODELO DE CUIDADO INFORMAL 

É intenso; algo mais que 62% das 
pessoas dependentes recebem 
cuidados pessoais por mais de 4 anos 
e quase 42% dos dependentes 
recebem atenção pessoal pelo 
cuidador principal por mais de 8 anos. 
A duração média de cuidados 
pessoais gira em torno de 6 anos, 
mas, no caso da família, chega aos 6 
anos e meio (R.CABRERO).  



NA UE E ESPANHA ONDE SEMPRE HOUVE      

ATENÇÃO À DEPENDÊNCIA  

 Há aumento da preocupação com a relação 

entre dependência e cuidado. Esse fato está 

diretamente associado à dimensão da mudança 

provocada pelo envelhecimento populacional, que  

retira esse fenômeno da esfera individual e privada 

e transforma-o em assunto público. Isto é, em 

assunto que afeta a sociedade e exige a revisão 

dos objetivos dos cuidados e financiamentos por 

parte do Estado.   

 



CUSTOS DA DEPENDÊNCIA NA ESPANHA 

O custo total de atenção à dependência 
foi estimado, para 2013, em € 6.509 
milhões, o que  supõe um gasto médio 
de €8.695 por beneficiário. 

 

• Haverá grande pressão sobre o sistema 
de cuidados, em demanda de uma 
infraestrutura adequada com 
equipamentos, recursos técnicos, 
humanos e financeiros dignos.  

  



ESPING-ANDERSEN (2011),  

“a regra geral é as pessoas idosas 

consumirem em torno de 3,2 vezes mais 

de atenção de saúde que os demais, e 

até 4,1 vezes mais os idosos acima de 

75 anos”. Portanto, é certo que haverá 

incremento de gastos destinados aos 

cuidados das pessoas idosas.  

 



SEGURO CUIDADO 

Modelo de financiamento entre o setor público e 

os agentes sociais. Existem dois modelos 

básicos de financiamento: o tradicional dos 

países nórdicos, financiado com impostos, e o 

modelo continental, financiado com cotizações 

sociais, tendo uma combinação mista de 

impostos e cotizações, em função da natureza 

contributiva e não contributiva da via de acesso 

às prestações. 



Muitos seguros facilitam às pessoas 

uma cobertura. Contudo, essa 

facilitação constitui uma faca de dois 

gumes: por um lado, tem que existir a 

contribuição para se obter o serviço, e, 

por outro, no caso da dependência, 

com o avançar da idade, as 

cotizações vão aumentando e os 

seguros, limitando o serviço. 



A POLÍTICA DE CUIDADO NA EUROPA  

Forma parte das estratégias de 

proteção e de inclusão que vêm 

estimulando melhores práticas, com a 

permanência e o reforço da família, 

porém com extensão de 

responsabilidade do Estado. 

 



ATENÇÃO A DEPENDÊNCIA NO BRASIL 

 10 centros dia privados no Paraná; 

 2 em Palmas 

 BH tem alguns centros dia, porém não cadastrados 

CMI; 

 BH município serviço SUS/SUAS 

 SP-acompanhantes de idosos e implantação de 

Centros dia. 

 

 Não tem recursos assegurados para 

implementação das legislações vigentes. 



VELHOS DILEMAS 

População envelhecendo; 

 

Falta de recursos financeiros assegurados 

para implementar políticas públicas 

destina a pessoa idosa; 

Pouca  formação de recursos humanos; 

Rede de proteção e defesa da pessoa idosa 

fragmentada e desconectada; 

 



               NOVAS PERSPECTIVAS 

Mais idosos  do que jovens 

trabalhando; 

Aumento dos mais velhos entre os 

velhos; 

Compartilhamento dos gastos entre 

família e o Estado; 

Maior peso dos CLD para as famílias; 

Pouco apoio do Estado, e 

Abertura de espaço para o mercado. 
 



VERTICALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES FAMILIARES (BAIXA 

FECUNDIDADE) 

Menos relações horizontais ( irmãos); 

Menos relações transversais ( tios e 

primos); 

Mais relações cruzadas por segundo 

casamento 

Extensão do tempo de necessidades de 

apoio em um contexto de diminuição da rede 

de apoio familiar potencial 

Menos descendentes  

Mais  ascendentes 

 



 TRÊS  ENFOQUES CHAVE AJUDARÃO  ADAPTAR OS 

SIST. DE SAÚDE AS NECESSIDADES DAS PESSOAS 

IDOSAS 

1- Criar serviços que proporcionem 

atenção integrada e  centrada nas 

pessoas idosas, e garantir seu 

sucesso; 

2- Orientar os sistemas em torno da 

capacidade intrínseca; 

Garantir que se conte com pessoal de 

saúde sustentável e devidamente 

capacitados(OMS,2015). 

                     



                           DESAFIOS 

Para oferecer atenção centrada na 

pessoa idosa e garantir seu acesso, 

requererá  sistemas organizados de 

acordo com suas necessidades e 

preferências da pessoa idosa, além de 

serviços adaptados e vinculados as 

famílias e comunidades. Também será 

necessário integração entre os níveis 

e serviços. 



 A dependência é considerada um risco social a 

ser enfrentado pelo Estado, pela família e pela 

sociedade. É agudizante o cenário atual, 

principalmente para os idosos de baixa renda, que 

são os mais afetados. Dentre os caminhos a 

perseguir para a conquista dos direitos, está a 

união de esforços entre Governo e sociedade. E 

quanto mais organizada for a sociedade, maior 

poder de conquista se terá.  

 



CONVENÇÃO OEA 

Com um documento juridicamente 

vinculante em âmbito  interamericano, 

como a Convenção que assegura os 

direitos humanos às pessoas idosas, 

todos os países signatários da  OEA 

são obrigados a segui-la e, assim, as 

pessoas terão seus direitos sociais 

assegurados. 

  
 



Os desafios do envelhecimento 

são mais complexos  nos países 

em desenvolvimento não porque 

estamos envelhecendo, mas 

porque somos países mais 

pobres. 
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