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Roteiro da apresentação

• Transição demográfica
• Envelhecimento populacional

- Feminilização da velhice
- Arranjos familiares
- Causas de morte

• Contexto atual e desafios
- Saúde, Assistência Social, moradia, Mercado de 

Trabalho e Educação 

• Implicações futuras para a sociedade



Transição demográfica

O que é?

A passagem de uma sociedade rural e tradicional 
com altas taxas de natalidade e mortalidade para 

uma sociedade urbana e moderna com baixas
taxas de natalidade e mortalidade

Vasconselos et al., 2012



Evolução do número de nascimentos

50% das mulheres 
com 30 anos não se  

casaram e escolheram 
não ter filhos



Por que diminuiu número de filhos???





Transição demográfica

SÉCULO XX – SÉCULO XXI

Taxas de natalidade 
Taxas  de mortalidade

• Mulher no mercado de trabalho
• Avanço da ciência e da medicina 
• Aumento da expectativa de vida
• Elevação da média de idade do casamento
• Custos de criação de filhos





Transição demográfica no mundo

Países mais desenvolvidos – Século XIX - Processo lento 
Países menos desenvolvidos – Século XX – Processo acelerado 



Fênomenos relacionados

QUEDA NA TAXA DE MORTALIDADE 

+ 

AUMENTO DA EXPECTATIVA DE VIDA

+

DIMUNIÇÃO DA TAXA DE FECUNDIDADE

=

ENVELHECIMENTO POPULACIONAL

LONGEVIDADE 

Camarano e Kanso, 2009



Envelhecimento populacional

O que é?

Aumento da proporção de idosos na população!

Camarano e Kanso, 2009



Envelhecimento populacional

IBGE, 2017





Envelhecimento populacional

Características

•Feminilização da velhice

•Mudança nos arranjos familiares

•Modificação nas causas de morte

Camarano e Kanso, 2009



Feminilização da velhice
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Proporção de mulheres e homens idosos
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Feminilização da velhice

Características e implicações

• Viuvez (tragédia ou libertação?) 

• Condição socioeconomica desvantajosa

• Maior período de incapacidade

Peixoto, 1997;Camarano e Kanso, 2009



Novos arranjos familiares



Novos arranjos familiares

Características 

• Diminuição do número de crianças e adolescentes;

• Mulheres chefes de família;

• Idosos dependentes e sem cuidadores.

Camarano e Kanso, 2009



Mudanças nas causas de morte

Do que as pessoas morrem???



Mudanças nas causas de morte

Características e implicações

• No passado, doenças infecciosas

• Atualmente, doenças crônicas

• Aumento das taxas de morbidade

Camarano e Kanso, 2009



BRASIL, 2011



Resumindo...

“Cresce rapidamente o peso relativo dos idosos, as 
famílias estão ficando cada vez menores e com 
arranjos sociais extremamente diversificados, a 
longevidade da população tem aumentado
velozmente e a população em idade ativa ainda
permanecerá crescendo nas próximas décadas…”

E AGORA? 



Contexto atual de 
envelhecimento no Brasil
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Idosos Longevos e frágeis

LEBRÃO E DUARTE, 2013



Evidências científicas - saúde

A transição demográfica está exigindo e exigirá cada vez mais
uma mudança rápida no modelo assistencial de saúde, em
especial no atendimento a população idosa

Mendes et al., 2012



Doenças cardíacas e pulmonares

33,5%

DATASUS, 2017

Internação hospitalar



Desafios na saúde

• Ações de prevenção e promoção da saúde

• Maior acesso a serviços de saúde

• Cuidadores formais enquanto direito



Assistência social

Estado Família Sociedade



• Violência contra pessoa idosa

• Locais de moradia e suporte social

• Precarização de políticas de benefícios 
relacionados à vulnerabilidade social (BPC)

Desafios na Assistência Social



• Previdência social e aposentadoria tardia

• Maior número de idosos no mercado de 
trabalho

• Sabedoria e mentoria

Desafios no Mercado de trabalho



• Empoderamento

• Protagonismo

• Acesso à educação formal e não formal

• Aprendizagem ao longo da vida

Desafios na Educação 



Educação

Aspiração individual + meta para políticas



(ILC, 2015)
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de vida 
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(ILC, 2015)
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(ILC, 2015)
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Implicações para a sociedade

• Fortalecimento e ampliação de políticas para idosos;

• Criação e qualificação de mão de obra para cuidados ao 
idoso;

• Garantia de participação social do idoso na sociedade;

• Respeito e combate à discriminação e isolamento social.



Linha 1 – Saúde, Biologia e Envelhecimento
Linha 2 – Gestão, Tecnologia e Inovação em Gerontologia

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 30/08/2018! 



“A vida está ficando mais parecida com uma 
maratona de 100 metros rasos. Precisamos 
ajustar nosso passo para o longo percurso.”

Alexandre Kalache, 2013
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